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 ضۆز وىرىع

 
ٍېسىٍىذۇ. ئۇ وىتبة ئبٌالھ  ثبرٌىك وىتبثالر ثىر وىتبثٕىڭ تېخىّۇ ٍبخػي چۈغىٕىٍىػي ئۈچۈْ

« لۇرئبْ ضۈرىٍىرىٕىڭ وىٍّىىي ) لىطمىچە ِەزِۇٔي ( » ٔىڭ وىتبثي لۇرئبٔذۇر. لوٌىڭىسدىىي 
 ٔبٍِىك ثۇ وىتبثٕىڭ ٍېسىٍىع ِەلطىتىّۇ ٍۀىال لۇرئبٕٔي تېخىّۇ ٍبخػي چۈغىٕىع ئۈچۈٔذۇر.

رەھجەرٌىىتۇر. ثىر لۇرئبٕٔي چۈغىٕىع ئبٌالھ ٔي چۈغىٕىػتۇر. چۈٔىي لۇرئبْ ئىالھىٌ 
وىػىٕىڭ ئبٌالھ ٔي لبٔچىٍىه ٍبخػي وۆرگۀٍىىي، ئۇٔىڭ ئبٌالھ ٔىڭ وىتبثىغب لبٔذاق 

 ِۇئبِىٍە لىٍغبٍٔىمىذىٓ ِەٌۇَ ثوٌىذۇ.  
لۇرئبٕٔي چۈغىٕىع، ئىٕطبٕٔي چۈغىٕىػتۇر. چۈٔىي لۇرئبٕٔي ئەۋەتىۈچي ثىٍەْ ئىٕطبٕٔي 

» ٕىع، ھبٍبتٕي چۈغىٕىػتۇر. چۈٔىي لۇرئبْ ثىر ٍبراتمۇچي ئوخػبظ ثىر زاتتۇر. لۇرئبٕٔي چۈغى
ٔي ثەرپب لىٍىپ، ئۇٔىڭغب روھ «ثەغەر » دۇر. ۋەھىَٕىڭ ئەۋەتىٍىع ِەلطىتي «ھبٍبت وىتبثي 

لىٍىػتۇر. ئىٕطبْ ئۆزىگە ئبِبٔەت لىٍىٕغبْ ھبٍبتٕىڭ ئۇضتىطىذۇر. ٌېىىٓ « ئىٕطبْ » پۈۋٌەپ 
غۇٔذاق ثوٌغبٔذىال ئبٔذىٓ ئۇ ئۇضتب ثوالالٍذۇ. ثۇ ئۇضتب، ئبٌذى ثىٍەْ غبگىرت ثوٌۇغي وېرەن، 

ئىٕطبْ لۇرئبٕٔىڭ غبگىرتي ثوٌغبٔذا، ھبٍبتٕىڭ ئۇضتىطي ثوٌۇغمب الٍىك ثوٌىذۇ. ثۇٔي ئەِەٌگە 
 ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ، لۇرئبٕٔي چۈغىٕىػي غەرت. 

تەپطىر ۋە ِۀب تەرجىّىٍەر ثۇ ِەلطەت ئۈچۈْ ٍېسىٍغبْ. لوٌىڭىسدىىي ئەضەر گەرچە 
» تۈرىگە وىرىذىغبْ ثىر ئەضەردۇر. ثۇ ئەضەر « ئىجّبٌي تەپطىر » پطىر ثوٌّىطىّۇ، وبِىً تە

ھەلمىذە ئوِۇِىٌ ۋە ٔۇلتىٍىك ِەٌۇِبتالرٔي ضۇّٔبلتب. « لۇرئبْ ضۈرىٍىرىٕىڭ وىٍّىىي 
ثۇٔىڭذىىي ِەلطەت، لۇرئبٕٔي ئۆزىٕىڭ ثىر پۈتۈْ گەۋدىطي ئىچىذە تؤۇغتۇر. لۇرئبٕٔي 

 ۇضٍۇثٍىرىذىٓ ثىرضي، ئۇٔي تەغىىً لىٍغبْ ضۈرىٍەرٔي تؤۇغتۇر. تؤۇغٕىڭ ئەڭ ٍبخػي ئ
ضۈرىذىٓ تەغىىً تبپمبْ ثوٌۇپ، ھەر ضۈرە لۇرئبْ ضبِبضىٕىڭ ثىر ثۇرچىذۇر.  114لۇرئبْ 

ثۇ ثۇرچالرٔي تەغىىً لىٍغبْ ئبٍەتٍەرٔىڭ ئۆز ئىچىذە پبراٌٍېً ۋە ٍبٔتۇ وېطىػّە 
زئبرا پبراٌٍېً ۋە ٍبٔتۇ وېطىػّە ِۇٔبضىۋەتٍىرى ِۇٔبضىۋەتٍىرى ثوٌغبٔذەن، ضۈرىٍەرٔىڭّۇ ئۆ

ثبر. ثۇ ئەضەر ِبٔب ثۇ ِۇٔبضىۋەتٍەرگە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئبغذۇرىذۇ ۋە لۇرئبْ ئولۇغۇچىالرٔىڭ 
 ئبٌذىغب ضۈرىٍەرٔىڭ وىٍّىىىٕي چىمىرىپ ثېرىذۇ.

لۇرئبٕٔي چۈغىٕىػىە وىرىػىەْ ثىر ٍېڭي لۇرئبْ تبٌىپىٕىڭ لوٌىغب، ئبٌذى ثىٍەْ 
ۇلەددىّە غەوٍىذىىي ئەضەرٌەرٔي ثېرىع توغرا ثوٌغبْ ئۇضٍۇثتۇر. ثۇ ئەضەر لۇرئبٕٔىڭ ِ

ئوِۇِىٌ ِەلطىتي ۋە ٔىػبٔىٕي، پۈتۈٕٔي ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍّبضتىٓ چۈغۀّەوچي ثوٌغبٔالر 
ئۈچۈْ لەٌەِگە ئېٍىٕذى. چۈٔىي ئۇٔىڭغب پەلەت ثىر پۈتۈْ گەۋدە غەوىٍذە ٔەزەر 

ىڭ ِەلطىتىٕي توغرا چۈغۀگىٍي ثوٌىذۇ. پۈتۈٕٔي ٔەزەردىٓ ضبلىت تبغالٔغبٔذىال، ۋەھىَٕ
 لىٍغبٔذا، پبرچىٕي توغرا ھبٌذا چۈغىٕىع ٔىطجىتي تۆۋەْ ثوٌىذۇ. 

 ضۈرىٍەرٔىڭ ثىر وىٍّىىي ثبرِۇ؟
ئەٌۋەتتە ثبر. ثۇ وبئىٕبتتب لبٍطي ثىر ٔەرضىٕىڭ وىٍّىىي ٍولىي، ضۈرىٍەر وىٍّىىطىس 

، ضۇ ... خۇالضەوبالَ ھەر ٔەرضىٕىڭ ثىر وىٍّىىي ثبر. ضۈرىٍەر ثوٌطۇْ؟ تبظ، تۇپراق، دەرەخ
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ئۇ غەھەرٔىڭ ٔېّىطي » لۇرئبْ ِەٍِىىىتىٕىڭ غەھەرٌىرىذۇر. ثىر غەھەر ھەلمىذە توختبٌغبٔذا 
دەپ ضوراٍّىس. لۇرئبْ ضۈرىٍىرىّۇ ِبٔب ِۇغۇٔذاق. ھەر ضۈرە ئەڭ ئبز ثىر تېّىطي « ِەغھۇر؟ 

ثبغمب ضۈرىٍەردىٓ ئبٍرىپ تۇرغبْ ئۆزگىچىٍىه ۋە ثىٍەْ ِەغھۇردۇر. ئۇ ضۈرىٕي 
 ئبالھىذىٍىىٍىرى ثبردۇر. ثۇ ئەضەر  ِبٔب ثۇالر ھەلمىذە ِەٌۇِبت ثەرِەوتە. 

ثۇ ئەضەرٔىڭ ٍېسىٍىع غبٍىطىذىٓ ثىرضىّۇ، لۇرئبْ ھبٌمىٍىرىٕىڭ دەرضٍىه ئېھتىَبجىٕي 
ي ئۇضتبز تۇتۇپ، ئۇٔىڭ لبِذاظ ثوٌۇپ، خۇددى رەضۇٌۇٌالھ ۋە ضبھبثىٍەرگە ئوخػبظ لۇرئبٕٔ

ئبٌذىذا ٍۈوۈٔۈپ ئوٌتۇرۇۋاتمبٔالرٔىڭ ضبٔي وۈٔطېرى وۆپەٍّەوتە. ثىر ئەضەرٔىڭ دەرش 
ھبٌمىٍىرىذا ئولۇٌۇغي ئۈچۈْ، ِبٔب ثۇ ِەلطەت ٔەزەردە تۇتۇٌغبْ ھبٌذا لەٌەِگە ئېٍىٕغبْ 

 ثوٌۇغي وېرەن. ثۇ ئەضەر تەٍَبرالٔغبٔذا، ِبٔب ثۇ غبٍىّۇ ٔەزەردە تۇتۇٌذى.
ثۆٌۈِذىٓ  114ضۈرىٕىڭ ھەر ثىرى ئۈچۈْ ئبٍرىٍغبْ  114ۇرئبْ ضۈرىٍىرىٕىڭ وىٍّىىي، ل

تەروىت تبپمبْ ثوٌۇپ، ھەر ثۆٌۈَ ضۈرىٕىڭ ئىطّي تېّىطي ئبضتىذا، ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ئىطىُ ۋە 
ئىطٍّىرى، ئۇٔىڭ ِۀىطي، ئىطىّٕىڭ وېٍىپ چىمىع ِۀجەضي لبتبرٌىك ِەزِۇٔالر ثبٍبْ 

 لىٍىٕذى.
ىٓ وېَىٓ ضۈرە ٔبزىً ثوٌغبْ ئورۇْ ۋە ۋالتي تېّىطي ئبضتىذا، ضۈرىٕىڭ لەٍەردە، ئۇٔىڭذ 

لبچبْ، لبٔذاق غبرائىتتب، لبٔذاق دەۋر ئبرلب وۆرۈٔۈغي ئبضتىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذە 
ِەٌۇِبتالر ثېرىٍذى. ثۇٔىڭغب لوغۇِچە لىٍىپ، ضۈرىٕىڭ دەضٍەپىي ِەزگىٍذە تىسىٍغبْ ٔبزىً 

ي ۋە تەرتىپتىىي ئورٔي ھەلمىذىىي ِەزِۇٔالر تىٍغب ئېٍىٕىپ، ثۇ ھەلتە توغرىغب ثوٌۇظ تەرتىپ
 ئەڭ ٍېمىٓ ثوٌغبْ ئورٔىٕي ثەٌگىٍەظ ئۈچۈْ تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىٍذى.

ئۈچىٕچي تېّب ضۈپىتىذە، ضۈرىٕىڭ تېّىطي ھەلمىذە توختبٌذۇق. ثۇ ثۆٌەوتە ضۈرىٕىڭ 
ٔۇلتىٍىك ھبٌذا تەوىتٍىٕىع ثىٍەْ ثىرگە، ئۇالر وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئەڭ تبرتىذىغبْ ئبٍەتٍەر 

تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثۆٌەوٍەرٔىڭ ئوِۇِىٌ ِەزِۇٔي ئوتتۇرىغب لوٍۇٌذى. ثوٌۇپّۇ ضۈرىٕىڭ جبْ 
 توِۇرى ٍبوي ئبٔب پىىرى دېَىػىە ثوٌىذىغبْ خۇضۇضالر ھەلمىذە ٔۇلتىٍىك ھبٌذا توختبٌذۇق. 

ٍغبْ جبٍالردا ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ثۇ ئۈچ ٔۇلتىٕي ئبضبش لىٍغبْ ھبٌذا زۆرۈر تېپى
ضەۋەثىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ِەزِۇٔالرِۇ ثېرىپ ئۆتۈٌذى. ئەگەر لۇرئبٕٔىڭ ثىر پۈتۈْ گەۋدىطي 
ئىچىذە، ئۇ ضۈرىٕي ثبغمب ضۈرىٍەردىٓ پەرلٍۀذۈرۈپ تۇرىذىغبْ ئۆزگىچىٍىىي ثوٌطب، ثۇ 

 خبضٍىك ئۈضتىذە ٔۇلتىٍىك ھبٌذا توختبٌذۇق. 
دە ٍەر ئبٌغبْ ثبرٌىك ئبٍەتٍەرٔىڭ ِۀب تەرجىّىٍىرى «ٕىڭ وىٍّىىي لۇرئبْ ضۈرىٍىرى» 

ٔبٍِىك ئەضەردىٓ ئېٍىٕذى. ثېرىٍگەْ « ھبٍبت وىتبثي لۇرئبْ » وەِىٕە لەٌەِگە ئبٌغبْ 
ِۀبٔىڭ ئىساھبتي ثۇ ئەضەردە تىٍغب ئېٍىّٕىذى. چۈٔىي ثۇ ئەضەرٔىڭ ھەجىّىٕي تېخىّۇ 

ئۈضتىذە توختبٌّىذۇق. ثېرىٍگەْ ِۀبٔىڭ ٌۇغەت ۋە  وېڭەٍتىۋېتىذىغبْ ثوٌغبچمب، ئىساھبت
ٔبٍِىك ئەضەرگە ِۇراجىئەت « ھبٍبت وىتبثي لۇرئبْ » ئىٍّىٌ ئىساھبتىغب لىسىممۇچىالرٔىڭ 

 لىٍىػىٕي ضوراٍّىس.
ثۇ ئەضەر لەٌەِگە ئېٍىٕغبٔذا ِۇھىُ وەِچىٍٍىىٕي ھېص لىٍذىُ. لۇرئبٕٔىڭ ئىٕطبٕٔي ثەرپب 

 ۆۋۀذىىىذەن تۆت ٔۇلتىغب ٍىغىٕچبلالغمب ثوٌىذۇ. لۇرئبْ:لىٍىپ چىمىع ثبضمۇچىٕي ت
 ئۇلۇِالر ثىٍەْ تەضەۋۋۇر / چۈغۀچىٕي .1
 تەۋضىَەٌەر ثىٍەْ ئەلىٍٕي .2
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 ئۆرٔەوٍەر ثىٍەْ غەخطىَەتٕي .3

 ثىر پۈتۈْ گەۋدىطي ثىٍەْ ھبٍبت غەوٍىٕي ثەرپب لىٍىپ چىمىذۇ. .4

ثىر وۆرضىتىپ ئۆتۈظ ِۇِىىٓ  -ىرِۇ ثۇ تۆت ٔۇلتىٕىڭ ئبٌذىٕمي ئۈچىٕي ثۇ ئەضەردە ث
لبت وېڭىَىپ  -ئىذى. ثىراق ثۇٔذاق ثوٌغبٔذا، ئەضەرٔىڭ ھەجّي ھبزىرلي ھبٌىتىذىٓ لبتّۇ 

وېتەتتي. ِبٔب ثۇ ضەۋەثتىٓ ثۇ ئەضەر تبِبٍِىٕىػمب ئبز لبٌغبٔذا، ثۇ ئەضەرٔي توٌۇلالٍذىغبْ 
زېھٕىّذە پەٍذا ثوٌذى: لۇرئبْ ِبھىَەتتىىي ثىر ئەضەرٔىڭ ٍېسىٍىػي ھەلمىذىىي ثىر پىىىر 

ضۈرىٍىرىٕىڭ ئىٕػب خەرىتىطي. ئۆِرۈَ ثوٌۇپ، ٔەپىطىُ ٍەتطە، ِۇغۇٔذاق ثىر ئەضەرٔي 
 ئۈِّەتٕىڭ لۇرئبْ وىتبثٍىمىغب ھەدىَە لىٍىػٕي ئبرزۇ لىٍىّەْ.

ٔىَىتي ثىٍەْ لەٌەِگە ئېٍىٕذى. « ۋەلپي ئەضەر » لۇرئبْ ضۈرىٍىرىٕىڭ وىٍّىىي، ثبغتىال 
س، ثۇ ئەضەرٔىڭ ثبرٌىك وىرىّٕي ۋەلپىٕىڭ پبئبٌىَەتٍىرى ئۈچۈْ ضەرپ لىٍىع ئىذى. ٔىَىتىّى

ئەٌھەِذۇٌىٍالھ، ثۇ ٔىَىتىّىسٔي ئبٌالھ لوثۇي لىٍذى، ئبلبثە ۋەلپىذە روٍبپمب چىمتي. ۋەلپي ئىذارە 
 ھەٍئىتي، ئبلبثە ۋەلپي ٔەغرىَبتي ٔبِي ثىٍەْ ثۇ ئەضەرٔي ٔەغر لىٍذۇرۇپ، ثىسگە ئبتىمىّىسٔي

 ئبدا لىٍىع پۇرضىتي ٍبرىتىپ ثەردى... 
رەثجىُ ضەٍَىئبتىّىسٔي ھەضۀبتمب، ھەضۀبتىّىسٔي ضبٌىھبتمب ئبٍالٔذۇرغبً. ضبٌىھ 

 ئەِەٌٍىرىّىسٔي دەرگبھىذا ئەھطۀي لوثۇي ثىٍەْ ِەلجۇي ئەٍٍىگەً، ئبِىٓ!
 ِۇضتبپب ئىطالِئوغٍي 

 غبثبْ - 6ٍىٍي  - 1432ھىجرى 
 ئىطتبٔجۇي  
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 فبتىھە ضۈرىطي

 

 (1ِبْسِم اللَِّو الرَّْْحَِن الرَِّحيِم )
( ِإيَّاَؾ نَػْعُبُد َوِإيَّاَؾ 4( َماِلِك يَػْوـِ الدّْيِن )3( الرَّْْحَِن الرَِّحيِم )2اْلَْْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمنَي )

يَن أَنْػَعْمَت َعَلْيِهْم َغْْيِ اْلَمْغُضوِب ( ِصَراَط الَّذِ 6( اْىِدنَا الصَّْراَط اْلُمْسَتِقيَم )5َنْسَتِعنُي )
 (7َعَلْيِهْم َوََل الضَّالّْنَي )

ٔىڭ ئىطّي ثىٍەْ ثبغالٍّەْ. جىّي ھەِذۇضبٔب هللا ٔبھبٍىتي غەپمەتٍىه ۋە ِېھرىجبْ » 
ٔبھبٍىتي غەپمەتٍىه ۋە ِېھرىجبٔذۇر. لىَبِەت هللا لب خبضتۇر. هللا ئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەردىگبرى 

ر. )رەثجىّىس( ضبڭىال ئىجبدەت لىٍىّىس ۋە ضۀذىٕال ٍبردەَ تىٍەٍّىس. ثىسٔي وۈٔىٕىڭ ئىگىطىذۇ
توغرا ٍوٌغب ثبغٍىغىٓ. غەزىپىڭگە ٍوٌۇلمبٔالرٔىڭ ۋە ئبزغبٔالرٔىڭ ٍوٌىغب ئەِەش، ضەْ ئىٕئبَ 

 .( 7 – 1« )  لىٍغبٔالرٔىڭ ٍوٌىغب )ثبغٍىغىٓ(
 ذۇر. فبتىھە لۇرئبٕٔىڭ ھەَ وىرىع ضۆزى، ھەَ لىطمىچە ِەزِۇٔى

لۇرئبٔذىٓ ئىجبرەت ِىطٍىطىس ثىر لوراغب، فبتىھەدىٓ ئىجبرەت ثىر ئىػىي ئبرلىٍىك وىرىّىس. 
دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذۇ. فبتىھە « ئبخىرلي ضۆزى » فبتىھۀىڭ زىت ضۆزى خبتىّە ثوٌۇپ 

لۇرئبٕٔىڭ لىطمىچە ِەزِۇٔىذۇر، چۈٔىي فبتىھە لۇرئبٕٔىڭ ئۆزىذۇر. لۇرئبْ فبتىھۀىڭ 
ثۇ « ثىطّىٍالھ » ىذۇر. فبتىھە وبالَ جۀٕىتي ثوٌغبْ لۇرئبٕٔىڭ وىرىع ئىػىىىذۇر، تەپطىر

 ئىػىٕىڭ ئبچمۇچىذۇر. 
دېگەْ ِۀىذىىي ئىطّي، « ثبغمب ثىر ٔەرضىٕي ئبچمبْ » ٍبوي « ئۆزىٕي ئبچمبْ » 

دەپ لوٍغبْ « وىتبثٕي ئبچمبْ، وىتبثٕىڭ وىرىػي  –فبتىھەتۇي وىتبة » رەضۇٌۇٌالھٕىڭ 
ىغب ئبضبضٍىٕىذۇ. ثۇِۇ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ فبتىھۀي لۇرئبٕٔىڭ وىرىع ضۆزى ضۈپىتىذە لوثۇي ئىطّ

 لىٍغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىذۇ.
ضۈرىٕىڭ فبتىھەدىٓ ثبغمب ٍۀە، ضەھىھ رىۋاٍەتٍەرگە ئبضبضالٔغبْ ھبٌذا ثىسگىچە ٍېتىپ 

ئۇِّۇي » ، «تەورارالٔغبْ ٍەتتە  –ئەش ضەة ئۇي ِەضبٔي » وەٌگەْ ئۈچ ئىطّي ثبر. ٍۀي، 
ثىرىٕچي ئىطىُ، «. وىتبثٕىڭ ئبٔىطي  –ئۇِّۇي وىتبة » ۋە « لۇرئبٕٔىڭ ئبٔىطي  –لۇرئبْ 

(. لبٌغبْ  87رەضۇٌۇٌالھٕىڭ تەپطىرىذۇر ۋە لۇرئبٔذىٓ ئىٍھبَ ئبٌغبْ ھبٌذا لوٍۇٌغبْ ) ھىجر، 
ػبرەت ئىىىي ئىطىُ، فبتىھۀىڭ لۇرئبٕٔىڭ ئەڭ ٍبرلىٓ لىطمىچە ِەزِۇٔي ئىىۀٍىىىٕي ئى

 لىٍىذۇ.
ئىطىّٕي ضبٔبپ ئۆتىەْ. ثۇالر ئبرىطىذا وىػىٕىڭ ئەلٍىگە  30فىرۇزئبثبدى فبتىھە ئۈچۈْ 

ئەي ئەضبش، ئەي ھەِىذ، ئەغػۇوۇر، ئەد دۇئب، ئەش ضبفىََە، » ئەڭ ثبغتب وېٍىذىغبٍٔىرى 
ىٍغب لبتبرٌىمالردۇر. ثۇالردىٓ ثبغمب ئىطىّالرِۇ ت« وۀس، ئەي ۋافىَە، ئەي لبفىَە  –ئەي 

ئېٍىٕغبْ. رەضۇٌۇٌالھتىٓ وەٌگەْ ضەھىھ رىۋاٍەتٍەر ئىپبدىٍىگەْ ٍۇلىرىذىىي ئۈچ ئىطىّذىٓ 
ثبغمب، ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ئىطىُ ضۈپىتىذە وۆرضىتىٍگەْ ئىطىّالر ئىػۀچٍىه ثىر ئبضبضمب ئىگە 
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ي ئەِەش. ثۇالر ۋالىتٕىڭ ئۆتىػىگە ئەگىػىپ پەٍذا ثوٌغبْ، ئەڭ ثبغتب وىّٕىڭ ئىػٍەتىۀٍىى
ٔبِەٌۇَ ثوٌغبْ ئىطىّالردۇر. ثۇ ئىطىّالردىٓ ھەر ثىرى، فبتىھۀىڭ ثىر ئبالھىذىٍىىىٕي 
ئىپبدىٍەٍذۇ. فبتىھۀىڭ ئىطىٍّىرىٕىڭ وۆپ ثوٌىػي، ئۀئۀىۋى چۈغۀچىٕىڭ 
ٔبِبٍۀذىطىذۇر. چۈٔىي ئۀئۀىۋى چۈغۀچىذە، ئىطىّالرٔىڭ وۆپ ثوٌىػي ئۇٔىڭ 

الٌەت لىٍىذۇ. ثۇ ضەۋەپتىٓ ثىر ٔەرضىٕىڭ غەرىپىٕي ٍۇلىرى غەرىپىٕىڭ ٍۇلىرى ئىىۀٍىىىگە دا
وۆتۈرۈظ ئۈچۈْ، ئۇٔىڭ ئىطّىٕي وۆپەٍتىع ئبدەتىە ئبٍالٔغبْ. ثۇ چۈغۀچە ثىٍەْ ثەزى 
وىػىٍەر ٍبخػي وۆرگەْ وىػي ٍبوي ٔەرضىطىٕىڭ غەرىپىگە غەرەپ لوغۇظ ئۈچۈْ، ئۇٔىڭغب 

 ثىر ئىطىّٕي ئۆزى لوٍۇپ وەٌگەْ.
وٌۇپّۇ ضەھىھ رىۋاٍەتٍەر ثىٍەْ وەٌگەْ ئىطىّالردىٓ ثبغمب وەڭ دائىرىذە ضۈرىٍەرٔىڭ، ث

ئىػٍىتىٍّەٍذىغبْ ئىطىّالر ِەضىٍىطي ئىساھٍىٕىػمب تېگىػٍىه. چۈٔىي ثۇ ئىطىّالر وىٍّەر 
تەرىپىذىٓ لبٍطي زاِبْ ۋە ِبوبٔالردا ئىػٍىتىٍگۀٍىىي ٔبِەٌۇَ. ثۇ ھەلتە تەپطىٍي ِەٌۇِبت 

ثەغبئىرى زەۋىت ( »  817ئىچىذە فىرۇزئبثبدىٕىڭ ) ۋاپبت، ھىجرى ثەرگەْ ئەضەرٌەرٔىڭ 
ٔبٍِىك ئەضىرى ئبٌذىٕمي ئورۇٔذا تۇرىذۇ. ثۇ ئەضەردە « تەَِىس في ٌەتبئفىً وىتبثىً ئەزىس 

لۇرئبْ ضۈرىٍىرى ھەجىُ ۋە ِەزِۇْ جەھەتتىىي تەرەپٍىرى ئۈضتىذە ٔولتىٍىك توختبٌغبْ 
ثىرى ثىٍەْ ثوٌغبْ  –ېرىع ثىٍەْ ثىرگە، ضۈرىٍەرٔىڭ ثىر ثوٌۇپ، تەپطىٍىٌ ضبٍٔىك ِەٌۇِبت ث

ثىر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ئەضەردە ضۈرىٍەر ھەلمىذە  –ئوخػبغٍىمي ۋە پەرلٍىك تەرەپٍىرىّۇ ثىرِۇ 
ثېرىٍگەْ ضبٍٔىك ِەٌۇِبتالر غۇٔذاق تەپطىٍىٌ ثوٌۇپ، ضۈرىذىىي ھەرپ ضبٔىّۇ ثېرىپ 

ضۈرىٍەرٔىڭ ثبغمب ئىطىٍّىرىٕىڭ ِۀجەضي،  ئۆتۈٌگەْ. ِۇغۇٔذاق تەپطىالتٍىك ئەضەردىّۇ
لوٍۇٌغبْ زاِبْ ۋە ِبوبْ ھەلمىذە ھېچمبٔذاق ثىر ِەٌۇِبت ٍوق. ثۇ ئەھۋاٌذا لۇرئبْ 
ضۈرىٍىرىٕىڭ تۇٔجي ٔەضىً تەرىپىذىٓ ئىػٍىتىٍگۀٍىىي ھەلمىذە ٍىپ ئۇچي ثوٌّىغبْ ثبغمب 

تب ئبضبضىٌ ثوٌّىغبْ ثىرەر ئىطىّالرٔىڭ، ِۇٔبضىۋەتٍىه ئەضەرٌەردە پەلەت ئەِەٌىٌ ھبٍبت
 ِەٌۇِبت ضۈپىتىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبٍٔىمىٕي ئېَتىع خبتب ثوٌّىطب وېرەن. 

ٍىٍٍىك ۋەھىٌ جەرٍبٔىٕىڭ تۇٔجي ٍىٍىٕىڭ ثبغٍىرىذا ٔبزىً ثوٌغبْ. ِەزوۇر ٍىً  23فبتىھە 
ٔبزىً  ٍىٍىغب توغرا وەٌّەوتە. ثۇ ضەۋەپتىٓ فبتىھە ضۈرىطي ِەوىىذە – 610ِىالدى وبٌېٕذارىذا 

ثوٌغبْ ضۈرىذۇر. ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ثبغتىٓ ئبخىر فبتىھەضىس ٔبِبز ئولۇِىغبٍٔىمي ثۇٔىڭ دەٌىٍىذۇر. 
 ئبٍىتذە تىٍغب ئېٍىّٕبلتب. – 10ضۈرىطىٕىڭ « ئەٌەق » ٔبِبز، تۇٔجي لېتىُ ٔبزىً ثوٌغبْ 

ي گەرچە ئەٌەق ضۈرىطىٕىڭ دەضٍەپتە ٔبزىً ثوٌغبْ ثەظ ئبٍىتي ثىٍەْ، ئۇٔىڭ داۋاِىذىى
ئبٍەتٍەرٔىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ِەزگىٍي ئبرىطىذا ثەٌگىٍىه زاِبْ تىٍىّي ِەۋجۇت ثوٌطىّۇ، 
ئىىىي ثۆٌەن ئبرىىطذا ئۇزۇْ ثىر ِەزگىً ثبر دەپ لبرىّبٍّىس. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، ِەوىىذە 

ضەة ئەْ » ئبٍىتىذە ٍەر ئبٌغبْ  – 87ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ئېٕىك ثوٌغبْ ھىجر ضۈرىطىٕىڭ 
ئبرلىٍىك فبتىھە ئىػبرەت لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ٔەثەۋىٌ ثىر تەپطىر ضۈپتىذە « ِىٕەي ِەضبٔي 

  رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ. 
ثەزىٍەر فبتىھۀىڭ ثىر لېتىُ ِەوىىذە، ٍۀە ثىر لېتىُ لىجٍىٕىڭ لۇددۇضتىٓ ِەوىىگە 

ۇ ئۆزگەرتىٍىػىذىٓ وېَىٓ ِەدىٕىذە ثوٌۇپ ئىىىي لېتىُ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ئىٍگىرى ضۈرگەْ. ث
ثىرىگە زىت وەٌگەْ ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه رىۋاٍەتٍەرگە  –لبراظ ثىر 

ئبضبضەْ ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ. رىۋاٍەتٍەر ئبرىطىذىىي زىتٍىك ثىر تەرەپ لىٍىٕبٌّىغبٍٔىمتىٓ، 
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ثەزىٍەر ضۈرىٕىڭ ھەَ ِەوىىذە، ھەَ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي لبراغٕي ِۇۋاپىك 
براپ، ثۇ ئۇضٍۇة ثىٍەْ ِەضىٍىٕي ھەي لىٍغبْ. ٌېىىٓ ثۇٔىڭ لبٍىً لىالرٌىك ئىساھبتي دەپ ل

ئوتتۇرىغب لوٍۇٌّىغبْ. ٔەتىجىذە ثۇ ئبرلىٍىك ھەلىمەت لۇرثبْ لىٍىع ثەدىٍىگە، رىۋاٍەتٍەر 
 ئۈضتۈْ تۇتۇٌّبلچي ثوٌغبْ. 

ىٕي زاٍب ثىرىگە زىت ثوٌغبْ ثۇٔذاق ضەۋەثي ٔۇزۇي رىۋاٍەتٍىرىٕىڭ ھېچجىر –ثىر 
لىٍىۋەتّەضتىٓ، ِۇۋاپىك ھبٌذا ئىساھٍىغىٍي ثوٌىذىغبْ ِېتودٌىرى ثبر. ِەضىٍەْ، ثەزىٍەرٔي 
فبتىھۀىڭ ِەدىٕىذە ئىىىىٕچي لېتىُ لبٍتب ٔبزىً ثوٌغبْ دېگەْ لبراغمب ئېٍىپ ثبرغبْ ضەۋەثي 

 تبةخىثىر « ٔبزىً ثوٌغبْ، ئىػي تۈگىگەْ » ٔۇزۇي رىۋاٍەتٍىرى، ضبھبثىٕىڭ لۇرئبٔغب 
دەپ لبرىغبٍٔىمىذىٓ ئىجبرەت  خىتبةھەر ۋالىت ٔبزىً ثوٌۇپ تۇرىۋاتمبْ ثىر  ئەِەش، ھبٍبتمب

دەپ لبراظ ِۇۋاپىك. چۈٔىي ضبھبثە ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەت ۋە ضۈرىٍەر ثىٍەْ، 
ٔەتىجە ِۇٔبضىۋىتي لۇرۇپ  –ئۇٔىڭذىٓ ٍىٍالر وېَىٓ ٍۈزثەرگەْ ۋەلەٌەر ئبرىطىذا ضەۋەپ 

دېگۀذەن « غۇ، غۇ ئبٍەتٍەر پبالٔچىٕىڭ غۇ ۋەلەضىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ »  چىمبالٍتتي.
لبراغالر، رىۋاٍەتٍەر ئبٍەتٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ۋالتي ثىٍەْ ۋەلۀىڭ ٍۈزثەرگەْ ۋالتي 
ئبرىطىذىىي ۋالىت خبراوتېرٌىك ضەۋەپىە داالٌەت لىٍّبٍذۇ. ثۇالر پەلەت ثبغتىٓ 

ٕي ئوخػبظ ثىر ٔولتىذا ئۇچراغتۇرۇغٕىڭ ثىر ئۇضٍۇثي ئۆتىۈزىۋاتمبْ ھبٍبت ثىٍەْ ۋەھىَ
ئىذى. ثۇ، ضبھبثىٕىڭ ۋەھىَگە ھەر ۋالىت ٔبزىً ثوٌغبْ، ھبٍبتٕىڭ ئىچىذە، ئبوتىپ ۋە جبٍٔىك 

 ٔەزىرى ثىٍەْ لبرىغبٍٔىمىٕىڭ ئىپبدىطىذۇر. خىتبةثىر 
 ٍىغىٕچبلٍىغبٔذا، فبتىھە ضۈرىطي ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. 

ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىۋىذىىي ئورٔي، خۇددى ِۇضھبة تەرتىۋىذىىىگە  فبتىھە ضۈرىطىٕىڭ
ئوخػبظ ثىرىٕچىٍىه ثوٌۇپ، فبتىھە تۇٔجي لېتىُ توٌۇق ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىذۇر، ثىر لېتىّذىال 
ٔبزىً ثوٌغبْ. فبتىھەدىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەتٍەر ثبر، ٌېىىٓ ثىر لېتىّذىال توٌۇق ٔبزىً 

ضۈرىٍىرىٕىڭ ثىرىٕچي « ئەٌەق، ِۇززەِّىً ۋە ِۇددەضطىر » ەر ٍوق. ثوٌغبْ ضۈرە ٍبوي ضۈرىٍ
ثۆٌەوٍىرى فبتىھە ضۈرىطىذىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبْ، ٌېىىٓ ثىر پۈتۈْ گەۋدە ضۈپىتىذە ٔبزىً 

ضۈرىطىذىٓ ئبٌذىٕمي ثەظ ئبٍەت؛ ِۇززِّىً ضۈرىطىٕىڭ ئبخىرلي « ئەٌەق » ثوٌّىغبْ. 
طىر ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىٕمي ئوْ ئبٍىتي ثىر لېتىّذا، لبٌغبْ ئبٍىتىذىٓ ثبغمب ئبٍەتٍىرى؛ ِۇددەض

ئبٍەتٍەر وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ. ٌېىىٓ فبتىھە ضۈرىطي ثىر لېتىّذىال ٔبزىً ثوٌغبْ تۇٔجي 
لۇرئبٕٔىڭ تۇٔجي » ضۈرىذۇر. ثۇ ضەۋەپتىٓ فبتىھە، ھەزرىتي ئبئىػۀىڭ ئىپبدىطي ثىٍەْ 

 ثوٌۇظ ئبالھىذىٍىىىگە ئىگە. « ضۈرىطي 
دەپ ئبتىغبْ « فبتىھبتۇي وىتبة  –وىتبثٕىڭ وىرىع ضۆزى » ۇٌۇٌالھ فبتىھە ضۈرىطىٕي رەض

ۋە لۇرئبٕٔىڭ ثېػىغب تىسىػمب ثۇٍرىغبْ. ٔبِبزٌىرىذا ثبغتىٓ ئبٍبغ فبتىھۀي ئولۇغبْ. ثۇ 
ضەۋەپتىٓ فبتىھە ِۇضھبثٕىڭ ئەڭ ثېػىذىٓ ئورۇْ ئبٌغبْ. ثۇ پەلەت ِۇضھبة تەرتىۋىذىال 

 ەرتىۋىذىّۇ غۇٔذاق.  ئەِەش، ٔۇزۇي ت
» ضۈرىطي ھەِذۇضبٔبٔي ئبٌالھ لب خبش لىٍىع ثىٍەْ ثبغالٍذۇ. فبتىھە، لۇرئبٔذا  فبتىھە

ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ئۀئبَ، وەھف، ضەثەئ، فبتىر لبتبرٌىك ثەظ ضۈرىذىٓ ثىرى ثوٌۇپ، ثۇ « ھەِذ 
ثىٍەْ « ھ ئەٌھەِذۇٌىٍال» ئبٌالھ لب خبش لىٍىٕغبْ. « ھەِذ » ضۈرىٍەرٔىڭ ھەِّىطىذە 

 ثبغالٔغبْ ضۈرىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. 
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 فبتىھە لۇرئبٕٔىڭ لىطمىچە ِەزِۇٔىذۇر. ٍۀي:
 ، ثبرٌىك ضۈپەتٍەر ئۇٔىڭغب ِۇجەضطەٍِەغىەْ خبش ئىطىّذۇر.«ئبٌالھ » 
 ، ثبرٌىك زات ۋە وبِبي ضۈپەتٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ.«ئەٌھەِذۇٌىٍالھ » 
، ثبرٌىك ٍبرىتىع ۋە ِەۋجۇدىَەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ضۈپەتٍىرىٕي «ٓ رەثجىً ئبٌەِى» 

 ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ.
، ئىٕطبْ ئۈچۈْ رەھّەت ثوٌغبْ دىٕٕي پۈتۈٍٔەً ئۆز ئىچىگە «ئەررەھّبْ ئەررەھىُ » 
 ئبٌىذۇ.
، ثبرٌىك ئبخىرلي ضبئەت، لىَبِەت، ئبخىرەت، جۀٕەت ۋە «ِبٌىىي ٍەۋِىذدىٓ » 

 ىرىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ.جەھۀٕەَ ئبٍەتٍ
، «ۋە ئىََبوە ٔەضتەئىٓ » ئىََبوە ٔەئ ثۇدۇ، ثبرٌىك ئىجبدەتٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ. 

 ئىجبدەتٍەردە تەۋھىذ ۋە ئىخالضٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ.
، ئەخالق، ئېتىمبد، ئىجبدەت ۋە ثەغەرى ِۇٔبضىۋەتٍەرگە «ئىھذىٕەش ضىراتەي ِۇضتەلىُ » 

 ر / ھەلىمەتٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ.دائىر جىّي توغرىال
 ئۆتّۈغتىىي ثبرٌىك ٍبخػىالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ.« ضىراتەٌٍەزىٕە ئۀئەِتە ئەٌەٍھىُ » 

، ئۆتّۈغتىىي توغرا ٍوٌذىٓ لېَىپ «غەٍرىٍّەغذۇثي ئەٌەٍھىُ ۋە ٌەدداٌٍىٓ » 
 وەتىۀٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ.

ْ ِۇٔبضىۋىتىٕىڭ  وودىٕي / غىفرىطىٕي ئۆزىگە ئىٕطب –فبتىھە، ئبٌالھ 
ِۇجەضطەٍِەغتۈرگەْ. فبتىھەدە ئبٌالھ تىٓ ئىٕطبٔغب ٔبزىً ثوٌغبْ رەھّەت ۋە ۋەھىٌ، 
ئىٕطبٔذىٓ ئبٌالھ لب ئۆرٌىگەْ دۇئب ۋە ئىجبدەت تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. فبتىھە، ئبٌالھ ٔىڭ ثبرٌىمىغب 

طىس پرىٕطىپالر گەۋدىطىذۇر. فبتىھە، تەۋھىذ ئىػۀگۀٍەر ثىردەن ئىتتىپبلٍىػبالٍذىغبْ ِىطٍى
ٔىڭ غەرھىطىذۇر. فبتىھە، وىٍّەرگە ئوخػبظ «ال ئىالھە ئىٍٍەٌالھ » وەٌىّىطي ثوٌغبْ 

ثوٌىػىّىسٔي وۆرضىتىپ ثېرىع ثىٍەْ ثىرگە، وىٍّەرگە ئوخػبپ لبٌّبضٍىمىّىس ھەلمىذە ثىسٔي 
ئىٕطبْ ئبرىطىذىىي  –، ئبٌالھ ئبگبھالٔذۇرىذۇ. ثۇ ٔولتىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا، فبتىھە

وېٍىػىّذۇر. ئبٌذىٕمي ئۈچ ئبٍىتي، ئبٌالھ ٔي تؤۇغتۇرغبْ ضبٔبدۇر. ئبخىرلي ئۈچ ئبٍىتي 
ئىٕطبٕٔي تؤۇغتۇرغبْ ثىر دۇئبدۇر. ئوتتۇرىذىىي ثىر ئبٍەت ) ئىََبوە ٔەئ ثۇدۇ ۋە ئىََبوە 

ئبِىٓ » ثىٍەْ ِۇلىُ ثوٌغبْ ٔەضتەئىٓ (، وېٍىػىّٕىڭ دەي ئۆزىذۇر. رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضۈٕٔىتي 
فبتىھە ئولۇغبْ وىػىگە پەرىػتىٍەرِۇ ئبِىٓ » ، ثۇ وېٍىػىّگە لوٍۇٌغبْ ئىّسادۇر. رەضۇٌۇٌالھ، «

دەٍذۇ. وىّٕىڭ " ئبِىٓ "ى پەرىػتىٍەرٔىڭىىگە توغرا وېٍىپ لبٌطب، ئۇٔىڭ دۇئبٌىرى لوثۇي 
ي ثىر فبتىھ ثوٌغبْ لۇرئبْ، دېگەْ. ئىٕطبٕٔي ئىطالھ لىٍغۇچي وۈچي ثىٍەْ ھەلىم« ثوٌىذۇ 

 ئىٕطبٕٔىڭ لەٌت ئىػىىٕي فبتىھە ئبچمۇچي ئبرلىٍىك ئبچىذۇ. 

 فبتىھە، ِۇئّىٕگە ئبٌالھ تىٓ ثىر ٔەرضە تىٍەغٕىڭ ئۇضٍۇثىٕي ئۈگىتىذۇ

ە تىٍەغٕىڭ ئۇضٍۇثىٕي ئۈگەتّەوتە. ئبٌالھ تىٓ فبتىھە، ِۇئّىٕگە ئبٌالھ تىٓ ثىر ٔەرض
ثۇ «. ئىجبدەتٍەرٔىڭ ٔىگىسىذۇر » ھٕىڭ ئىپبدىطىگە ئبضبضەْ تىٍەظ، ٍۀي دۇئب، رەضۇٌۇٌال

ئەگەر ضىٍەرٔىڭ دۇئبٍىڭالر ثوٌّىطب، رەثجىُ ضىٍەرگە پەرۋا » ضەۋەپتىٓ رەثجىّىس ٔەثىٕي 
دېَىػىە ثۇٍرىغبٔىذى. دۇئب ثۀذىٕىڭ ئبٌالھ ئبٌذىذىىي ئبجىسٌىمىٕىڭ « لىٍّبٍذۇ 
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غبْ دىئبٌوگىذۇر. ئبٌالھ ثۀذىذىٓ ئەڭ رازى ثوٌغبْ ئىمرارىذۇر. دۇئب لەٌجٕىڭ ئبٌالھ ثىٍەْ لىٍ
ۋالىت ئۇٔىڭ ئۆزىگە دۇئب لىٍغبْ ۋالتىذۇر. چۈٔىي ئبٌالھ ھەِّىگە ۋە ھەِّە ٔەرضىگە 
ٍېتەرٌىه ثوٌغۇچىذۇر، ثۀذە ئۆزىگىّۇ ٍېتەرٌىه ئەِەضتۇر. ثۀذىٕىڭ ئبٌالھ لب ثوٌغبْ 

ىٕىذۇ. دۇئب لىٍىع، ئۆزىگە ٍېتەرٌىه ئىجبدىتي، ثۇ ھەلىمەتٕي ئېتىراپ لىٍىع ثىٍەْ ثبغٍ
ثوٌّىغبٍٔىمىٕي ئېتىراپ لىٍىػٕىڭ ئەڭ ٍبخػي ئۇضٍۇثىذۇر. دېّىطىّۇ غېرىىٕىڭ ٍۀە ثىر 

 ئېٕىمٍىّىطي، ئىٕطبٕٔىڭ ئۆزىٕي ئۆزىگە ٍېتەرٌىه دەپ لبرىػىذۇر.
 ذۇ:ثىرى ثىٍەْ زىچ ثبغالٔغبْ ھبٌمىالردىٓ تەغىىً تبپى –ئبٌالھ تىٓ تىٍەظ ئۇضٍۇثي ثىر 

غۈوۈر،  -تەغىىً لىٍىذۇ. ھەِذ « ھەِذ » ئبٌالھ تىٓ تىٍەغٕىڭ ثىرىٕچي ھبٌمىطىٕي  .1
ِەدھىَە، ضبٔب، تبزىّٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ. وىػي ئبٌالھ تىٓ ثىر ٔەرضە تىٍەغتىٓ 

ئېَتىػي وېرەن. ئۇ، ثۇ ئبرلىٍىك تۆۋۀذىىي ھەلىمەتٍەرٔي ئېتىراپ « ھەِذ » ثۇرۇْ 
 لىٍغبْ ثوٌىذۇ:

 ٍىرىڭٕي ئۇٔۇتّىذىُ.ٔېّەتەِّۇ ثەرگەْ چەوطىس تىٍىّىط -
 ٍىرىڭ ئۈچۈْ ضبڭب ِىٕٕەت ۋە غۈوۈر ئېَتىّەْ.ٔېّەتئبٌذىٕئبال ثەرگەْ  -
تىٍەغىە ٍۈزۈَ ثوٌّىطىّۇ ضۀذىٓ ٍېڭي ٔەرضىٍەر ضوراٍّەْ. ضۀذىٓ ثۇ ٔەرضىٍەرٔي  -

تىٍىػىُ ئۇٔي تىٍەظ ھەلمىُ ثوٌغبٍٔىمىذىٓ ئەِەش، ثەٌىي ضېٕىڭ چەوطىس 
 ىپبتىڭغب ِۇھتبج ثوٌغبٍٔىمىّذىٕذۇر.ئىٍت

ضۀذىٓ تىٍىگۀٍىرىّٕي ثەرضەڭّۇ، ثەرِىطەڭّۇ، ضبڭب ِۇھتبج، لەرز ئىىۀٍىىىّٕي  -
 ثىٍىّەْ ۋە ثۇ ضەۋەپتىٓ جىّي ھەِذٔي ضبڭب ئبتبٍّەْ.

ِەْ ضبڭب ھەِذ ئېَتّىغبْ تەلذىردىّۇ، وبئىٕبتتىىي جىّي ِەۋجۇدىَەت ئۆز تىٍي  -
  ھەِذ ئېَتّبلتب. ثىٍەْ ضبڭب، پەلەت ضبڭىال

ِەْ ئېَتمبْ ھەِذ، وبئىٕبتتىىي ِەۋجۇدىَەت ئېَتمبْ ھەِذوە لبرىغبٔذا ٍوق  -
ھېطبثتب، ٌېىىٓ ِېٕىڭ ضبڭب ھەِذ ئېَتىػىُ ِبڭب لىّّەت لوغّبلتب. غۇڭب ضەْ ِېٕىڭ 

 ھەِذ ئېَتىػىّذىٓ ثىھبجەتطەْ، ٌېىىٓ ِېٕىڭ ضبڭب ھەِذ ئېَتىػمب ئېھتىَبجىُ ثبر.
تّبٍّەْ. ثۇٔذاق لىٍغۇچىالر ثوٌغبْ تەلذىردىّۇ، جىّي ېَھەِذ ئ ضۀذىٓ غەٍرىگە -

 ھەِذٌەر ئبخىرى ٍۀىال ضبڭب لبٍتىذۇ، ضېٕي وۆرضىتىذۇ، ضۀذە لبرار تبپىذۇ. 
ئبٌەٍِەرٔىڭ جىّي ھەِذىٕىڭ ضبڭب خبش ئىىۀٍىىىٕي ثىٍّەْ، چۈٔىي ضەْ  -

. ضبڭب ھەِذ ئېَتىع ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجي. ِۀّۇ ئۇ ئبٌەٍِەرٔىڭ ئىچىذىىي ثىر ئبٌەَ
 ئبرلىٍىك، ضېٕىڭ ِېٕىڭ رەثجىُ ئىىۀٍىىىڭٕي ئېتىراپ لىٍىّەْ. 

ئبٌالھ لب ھەِذ ئېَتىع، ئبٌالھ ٔي ِەدھىَەٌەظ ۋە ئۇٔىڭغب ضبٔب ئېَتىػتۇر. ئبٌالھ ٔي 
ئبٌالھ ِبختىّىغبٕٔي  - ئبٌالھ ِبختىغبٕٔي ِبختبغتۇر. ئبٌالھمب ھەِذ ئېَتىع - ِەدھىَەٌەظ
ئبٌالھ ِبختىغبٕٔي ِبختبظ، ئۇ چەوٍىگۀذىٓ  - تۇر. ئبٌالھ لب ھەِذى ئېَتىعِبختىّبضٍىم

ٍىراق تۇرۇغتۇر. ئەگەر ثۇٔىڭ ئەوطىچە ثوٌطب، ِەٍٍي ئۇ ئەتتىگۀذىٓ وەچىىچە تىٍي ثىٍەْ 
ھەِذى ئېَتطۇْ، تىٍىذىىىٕي ھەرىىىتي ثىٍەْ ٍبٌغبٔغب چىمبرغبْ ثوٌىذۇ. ئبٌالھ ٍبخػي 

ٍبِبْ وۆرگۀٕي ٍبِبْ وۆرۈغٕىڭ ئۆزىّۇ ئبٌالھ لب ھەِذ وۆرگۀٕي ٍبخػي وۆرۈظ، 
ئېَتمبٍٔىمتۇر. ئبٌالھ ئۇٌۇغٍىغبٕٔي ئۇٌۇغالظ، ئبٌالھ خبر وۆرگۀٕي خبر وۆرۈغٕىڭ ئۆزىّۇ ئبٌالھ 

 لب ھەِذ ئېَتمبٍٔىمتۇر.
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، ئبٌالھ ٔىڭ ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجي ٕي. ئبٌالھ تىٓ تىٍەغٕىڭ ئىىىىٕجي ھبٌمىطى2
تەغىىً لىٍىذۇ. ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجي، ِەۋجۇدىَەتٕي ثىر ِەلطەت ثىٍەْ  ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىع

ٍبراتمبْ ۋە ٍبراتمبْ ِەخٍۇلٍىرىٕي ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىٕي ئىػمب ئبغۇرۇغي ئۈچۈْ 
تەرثىَەٌىگۈچىذۇر. ئىٕطبٕٔىڭّۇ ثىر ٍبرىتىٍىع ِەلطىتي ثبر ۋە ثۇ ِەلطەتٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغي 

ىٕطبٕٔىڭ تىٍىىىٕىڭ ھەِّىطي ٍبرىتىٍىع ِەلىطىتىگە ِۇۋاپىك ئۈچۈْ تەرثىَىٍىٕىػي وېرەن. ئ
ثوٌىػي ٔبتبٍىٓ. ئىٕطبْ ثەزىذە ئەڭ ٍبخػىطي ثبر ٍەردە، ئبز ِۀپەئەتٍىه ثوٌغبٕٔي تىٍەپ 
لبٌىذۇ. ھەتتب ثەزىذە ٍبخػي ثبر ٍەردە، ئۆزى ئۈچۈْ ٍبِبٕٔي تىٍەپ لبٌىذۇ. چۈٔىي ئىٕطبْ 

چۈْ ٍبخػي، ٔېّىٕىڭ ٍبِبْ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەٌّەٍذۇ. ئبخىرلي تەھٍىٍذە ٔېّىٕىڭ ئۆزى ئۈ
ٍبخػي دەپ ئوٍٍىغبْ زىَبٍٔىك، زىَبٍٔىك دەپ ئوٍٍىغبْ ٍبخػي ثوٌۇپ چىمىذۇ.  ثەزىذە

ثبال تېپىػي ئۈچۈْ ٍېتەرٌىىتۇر.  ٕىڭ ئۆزىگەئىٕطبٔغب ھەر تىٍىىىٕىڭ ثېرىٍىػي، ئىٕطبٔ
ھەر تىٍىىىّٕي ئىجبۋەت لىٍّبضٍىمىذىٓ  ِەْ ئبٌالھ ٔىڭ ئبٌالھ ئىىۀٍىىىٕي» ھەزرىتي ئەٌي 

 –دېگەْ. ثىس ئبٌالھ تىٓ تىٍەٍّىس، ٌېىىٓ تىٍىىىّىسٔىڭ ھەلمىّىسدە خەٍرىٍىه ثوٌۇپ « ثىٍذىُ 
ثوٌّىغبٍٔىمىذىٓ خبتىرجەَ  –ثوٌّىغبٍٔىمىٕي ثىٍّەٍّىس. ثۇ ضەۋەپتىٓ ِۇتٍەق خەٍىر ثوٌۇپ 

دەٍّىس. ثۇ، « ب ئىجبۋەت لىٍغىٓ خەٍىرٌىه ثوٌط» ثوالٌّىغبْ ٔەرضىٍەرٔي تىٍىگۀذە 
ەت ثەت لىٍىذۇ، ثەزىذە ئىجبثتىٍەغتىىي ثىر ئەدەپتۇر. ئبٌالھ ثەزىذە تىٍىىىّىسٔي ئىجب

ەت لىٍّىغبٔذا، ثۇٔىڭ ثىس ئۈچۈْ ٍبخػىٍىك ئىىۀٍىىىگە ئىػىٕىّىس. ثلىٍّبٍذۇ. ئىجب
ەضٍىتىذىغبْ ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجىگە ھەِذ ئېَتىع ثىٍەْ دۇئبٔي ثبغٍىػىّىسٔىڭ ثىسگە ئ

ەت لىٍطبڭّۇ، لىٍّىطبڭّۇ ھەِذىُ ثئي رەثجىُ! ضەْ تىٍىگىّٕي ئىجب» ھەلىمەتٍىرىذىٓ ثىرضي، 
ەت لىٍطبڭ غۈوۈر لىٍىّەْ ۋە غۈوۈرۈِٕي ئبغۇرىّەْ. ئەگەر ثضبڭب خبضتۇر. ئەگەر ئىجب

ەت لىٍّىطبڭ، "ٍولٍۇق خەٍىرٌىه ئىىەْ " دەپ ھەِذ ئېَتىّەْ ۋە ھەِذىّٕي ثئىجب
ثوٌّىغبٍٔىمىٕي ھەر دائىُ ِەْ  –ْ. چۈٔىي تىٍىگىّٕىڭ ھەلمىّذە خەٍىرٌىه ثوٌۇپ ئبغۇرىّە

ثىٍەٌّەٍّەْ. ِەْ وۆز ئبٌذىّذىىي پبرچىٕي وۆرىّەْ، ضەْ ثىر پۈتۈْ گەۋدىٕي وۆرىطەْ. 
پەلەت پبرچىٕىال وۆرۈغىە لبدىر ثوٌغىچىٕىڭ لىٍىػمب تېگىػٍىه ئىػي، پۈتۈٕٔي وۆرۈپ 

ۇر. ِەْ ضبڭب ئبرزۇٌىرىّذا تەضٍىُ ثوٌذۇَ. ئبرزۇ لىٍغبْ ھەر ٍەتىۈچىگە تەضٍىُ ثوٌۇغت
ٔەرضەِٕىڭ ِەْ ئۈچۈْ خەٍىرٌىه ئەِەضٍىىىٕي ثىٍىّەْ. ثۇٔذاق ثوٌغبٔىىەْ، ئي 

 «. ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجي! خەٍىرٔي ِېٕىڭ ئبرزۇٍۇَ لىٍغىٓ! 
رەھىُ ٔىڭ رەھّبْ ۋە «ئبٌالھ » . ئبٌالھ تىٓ تىٍەظ ئۇضٍۇثىٕىڭ ئۈچىٕچي ھبٌمىطي، 3

ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىػتۇر. ئبٌالھ زاتىذا رەھّەت ئىگىىطذۇر، ھەر ئىػىذا رەھّەت لىٍغۇچىذۇر. 
ئىطىّي تەِطىً « رەھىُ » ئىطّي، ئىػىذىىي رەھّەتٕي « رەھّبْ » زاتىذىىي رەھّەتٕي 

ِۇھبتبثىٕىڭ ئەڭ ئبٌذىذا تۇرىذىغبْ ئبالھىذىٍىىٕىڭ  ،لىٍىذۇ. ئبٌالھ تىٓ ثىر ٔەرضە تىٍىگۈچي
رەھّەت ئىىۀٍىىىٕي ئوثذاْ ثىٍىػي ۋە ئۆزى ثىر ٔەرضە تىٍەۋاتمبْ زاتٕىڭ رەھّەتٕىڭ 
ِۀجەضي ئىىۀٍىىىٕي ھېص لىٍىپ ٍېتىػي وېرەن. ثۇٔي ھېص لىٍىپ ٍەتىۈچي، تىٍىگەْ 
تىٍىىي ئەِەٌگە ئبغّىغبٔذا ھەِذ ئېَتبالٍذۇ. چۈٔىي تىٍىىىگە ئېرىػەٌّىگۀٍىىي، ئبٌالھ 

ِەرھەِّىتىٕىڭ ٔبِبٍۀذىطىذۇر. ئبٌالھ ٔىڭ ثۀذىطىگە ثوٌغبْ  ،ٍىػئىڭ ئۇٔي ضبلالپ لې
ِەرھەِىتي، ثۀذىٕىڭ ئۆزىگە ثوٌغبْ ِەرھەِىتىذىٓ چەوطىس ئۈضتۈٔذۇر. ثۀذە ثەزىذە 
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ەت لىٍّبً ئۇٔىڭغب ثئبرزۇٌىرى ثىٍەْ ئۆزىگە زۇٌۇَ لىٍىذۇ، ئبٌالھ ثۀذىگە ھەر تىٍىىىٕي ئىجب
 ِەرھەِەت لىٍىذۇ.

ڭ چەوطىس ِەرھەِەتٕىڭ ِۀجەضي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ ٍېتىع، ئىٕطبٕٔي ئۆزى ئبٌالھ ٔى
الٍىك ثوٌّىغبْ ثىر غورۇر ۋە ئۆزىگە ِۇۋاپىك ثوٌّىغبْ ئىػۀچىە ٍۈزٌۀذۈرىذۇ. ِبٔب ثۇ 

 ٔولتىذا تۆتىٕجي ھبٌمب زۆرۈر ثوٌىذۇ:
ٕىڭ ئىگىىطي . ئبٌالھ تىٓ تىٍەظ ئۇضٍۇثىٕىڭ تۆتىٕجي ھبٌمىطي، ئبٌالھ ٔىڭ ھېطبپ وۈٔى4

ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىػتۇر. دىٓ وۈٔي، دەٍٓ ) لەرز ( وۈٔىذۇر. ئۇ وۈٔي، ثۀذىٍەر ئبٌالھ لب ثوٌغبْ 
دەپ ئبتبٌغبْ. ئۇ وۈٔي، ثۀذىٍەر ئىچىذىٓ « لەرز وۈٔي » لەرزىٕي لبٍتۇرغبٍٔىمي ئۈچۈْ 

بْ، ئبٌالھ لب لەرزدار ئىىۀٍىىىٕي ئىٕىبر لىٍغبٔالر، غەٍتبٔالغمبْ، ٔەِرۇتالغم
« لەرز وۈٔي » پىرئەۋٍٔەغىۀٍەرِۇ لەرزىٕي ئېتىراپ لىٍغبٍٔىمي، ئىٕىبر لىٍّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ 

وەٌىّىطىذىٓ « دەٍٓ » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « لەرز » دېَىٍگەْ. دىٓ وەٌىّىطىّۇ 
تۈرٌىٕىپ چىممبْ. دىٕذارٌىك، لەرزدارٌىك تۇٍغۇضىذۇر. ثۀذىذىٓ ئبٌالھ لب ثوٌغبْ لەرزىٕي 

تۇرۇغىٕي تەِە لىٍىع ِۇِىىٓ ئەِەش. ثىراق ثۀذىذىٓ ئبٌالھ لب ثوٌغبْ لەرزىٕي ئېتىراپ لبٍ
لىٍىع، ئىٕىبر لىٍّبضٍىك تەٌەپ لىٍىّٕبلتب. ثۇٔي ئېتىراپ لىٍغبْ ۋە ثۇ ئبڭ ثىٍەْ ٍبغىغبْ 
وىػي لەرزىٕي لبٍتۇرغبْ دەپ لبرىٍىپالر لبٌّبضتىٓ، ئۇٔىڭغب ِۇوبپبت ضۈپىتىذە جۀٕەت 

 ۇ. ثېرىٍىذ
. ئبٌالھ تىٓ تىٍەظ ئۇضٍۇثىٕىڭ ثەغىٕچي ھبٌمىطي، ئىجبدەتٕي پەلەت ئبٌالھ لىال خبش 5

لىٍىػتۇر. دىممەت لىٍىڭ! فبتىھەدە ئبٌالھ لب ئىجبدەت لىٍىػىّىس تەٌەپ لىٍىّٕبٍۋاتىذۇ. پەلەت 
 ئبٌالھ لىال ئىجبدەت لىٍىػىّىس تەٌەپ لىٍىٕىۋاتىذۇ. ئىجبدىتىّىسٔي پەلەت ئۇٔىڭغىال خبش
لىٍىػىّىس، ئبٌالھ تىٓ غەٍرىگە ئىجبدەت لىٍّبضٍىمىّىس / لۇي ثوٌّبضٍىمىّىس تەوىتٍىٕىۋاتىذۇ. 

خبھىػمب لۇي ثوٌۇغٕي چەوٍىّەوتە، ثۀذىگە لۇي ثوٌۇغتىٓ توضّبلتب،  –ٍۀي، فبتىھە ٔەپص 
 وېرەوٍەرگە لۇي ثوٌۇپ لېٍىػىّىسٔي ِۀئي لىٍّبلتب. پەلەت ۋە پەلەت ئبٌالھ لىال –ٔەرضە 

ئىجبدەت لىٍىع، وىػىٕىڭ ئۆز ٔەپطىذىٓ تبرتىپ ئبٌالھ تىٓ غەٍرى ھەرلبٔذاق ٔەرضىگە 
ثوٌغبْ لۇٌٍۇلٕي رەت لىٍىذۇ. ثۇ جەھەتتىٓ فبتىھە ھەلىمىٌ ئەروىٍٕىه خىتبثٕبِىطىذۇر. چۈٔىي 
ئبٌالھ لب ئىجبدەت لىٍىػمب چبلىرىع ئبرلىٍىك، ئىٕطبٕٔىڭ ئۆز ٔەپطىذىٓ تبرتىپ ثبرٌىك 

 وٍۇٔتۇرۇلالردىٓ لۇتمۇزِبلتب. ِۀىۋىٌ ث
ھەَ ئىجبدەتٕي، ھەِذە  ،فبتىھەدە ئبٌالھ لب خبش لىٍىػٕي تەٌەپ لىٍغبْ ئىتبئەت

 –ئبٌالھ رازى ثوٌغبٕٔي ئبدا لىٍىػتۇر. ئۇثۇدىَەت  -ئۇثۇدىَەتٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ. ئىجبدەت 
دا لىٍغۇچي، ئبٌالھ  ئبٌالھ ٔىڭ لىٍغبٍٔىرىذىٓ رازى ثوٌۇغتۇر. ئبٌالھ رازى ثوٌغبٕٔي ئب

« ئبٌالھ ئۇالردىٓ رازىذۇر، ئۇالرِۇ ئبٌالھتىٓ رازىذۇر » لىٍغبٔغىّۇ رازى ثوٌىذۇ. ئۇ ۋالىتتب 
لۇرئبْ ِەدھىَىطىگە الٍىك ثوٌىذۇ. ئبٌالھ رازى ثوٌغبٕٔي ئبدا لىٍىع ثۀذىٕىڭ ئىطالِي، ئبٌالھ 

َ ئىّبٕٔىڭ جىطّي، ئىّبْ روٍبپمب چىمبرغبٔذىٓ رازى ثوٌۇظ ثۀذىٕىڭ ئىّبٔىذۇر. ئىطال
ئىطالِٕىڭ ٍۈرىىىذۇر. ٍۀي ئىجبدەت ئۇثۇدىَەتٕىڭ ۋۇجۇدى، ئۇثۇدىَەت ئىجبدەتٕىڭ 

دەپ تەرىپٍىّەوتە. پبن لەٌجٕىڭ لىجٍىطي « پبن لەٌت » ٔېگىسىذۇر. ثۇٔذاق ثىر لەٌجٕي لۇرئبْ 
 ش لىٍىٕغبْ ثوٌىذۇ. دەي ئبٌالھ تۇر. لىجٍىطي ئبٌالھ ثوٌغبْ ثىر لەٌجٕىڭ دۇئبضي ئبٌالھ لب خب
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. ئبٌالھ تىٓ تىٍەغٕىڭ ئبٌتىٕجي ئۇضٍۇثي، دۇئبٔي پەلەت ئبٌالھ لىال خبش لىٍىػتۇر. 6
ئىجبرىطي، دۇئبٔي « پەلەت ضۀذىٕال ٍبردەَ تىٍەٍّىس » ئبٍەتٕىڭ وېَىٕىي ٍېرىّي ثوٌغبْ 

ٍتىسىذىٓ ٍى« دۇئب » پەلەت ئبٌالھ لىال خبش لىٍىػىّىسٔي تەٌەپ لىٍىذۇ. ٌېىىٓ ئبٍەتتە 
پېئىٍي ئىػٍىتىٍگەْ. ٍبردەَ « ٔەضتەئىٓ » ضۆز ٍىٍتىسىذىٓ وەٌگەْ « ئبۋْ » ئەِەش، 

تىٍەغّۇ دۇئبٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ، ثىراق ئۇ دۇئبدىٓ تېخىّۇ وەڭ دائىرىٕي ئۆز ئىچىگە 
ئبٌىذۇ. ٍبردەَ تىٍەغٕىڭ ئبٌالھ لب خبش لىٍىٕىػي، تۇٔجي ِۇھبتبپالر ثوٌغبْ ِەوىە 

» ىذىٓ تبرتىپ غېرىه پبتمىمىغب پبتمبٔالرٔىڭ ئېسىپ وېتىػي ثبغٍىغبْ ٔولتىذۇر. ِۇغرىىٍىر
تىٓ ئىجبرەت ثىغۇثبر ثىر ضەۋەپ، ٍبردەَ تەٌەپ لىٍىٕغۇچىغب تبزىُ لىٍىػٕي / «ٍبردەَ تىٍەظ 

ثوٍۇْ ئېگىػٕي تەلەززا لىٍىذۇ. تبزىُ ئۇٌۇغالغٕي، ئۇٌۇغالظ لۇٌٍۇلٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذۇ ۋە 
 ىذۇ. ٔەتىجىٍىٕرىذا ئبٌالھ تىٓ غەٍرىگە لۇي ثوٌۇظ ثىٍەْ ئەڭ ئبخى

فبتىھە، ئبٌالھ لب دۇئب لىٍىػٕي ئەِەش، دۇئبٔي پەلەت ئبٌالھ لب خبش لىٍىػٕي ئۈگىتىذۇ. 
. دۇئبٔي ئبٌالھ ثوٌىذۇدۇئبٔي ئبٌالھ لب خبش لىٍّىغۇچىٕىڭ، لەٌجىٕىڭ لىجٍىطي ئېغىپ وەتىەْ 

ىرىذىٓ ثىرضي، ئۆزى ثىٍەْ ئبٌالھ ئبرىطىغب ۋاضتە لوٍۇغتۇر. لب خبش لىٍّبضٍىمىٕىڭ ٔبِبٍۀذىٍ
فبتىھە ثۇ ٔەضھىَىتي ئبرلىٍىك ثبرٌىك ۋاضتىچي پىىىرٌەرٔي ئىٕطبْ زېھٕي / لەٌجىذىٓ چىمىرىپ 
تبغالغٕي ِەلطەت لىٍىذۇ. چۈٔىي تبرىخ ثوٍىٕچە ئوتتۇرىغب چىممبْ ھەر خىً غېرىىٕىڭ 

ھ تەضەۋۋۇرى ٍبتّبلتب. لۇرئبْ ثۇ چۈغۀچىٕي ئۇٌىذا، ئىٕطبٔذىٓ ٍىراق ثوٌغبْ ئىال
ٍۀە «. ثىس ثۀذىّىسگە جبْ توِۇرىذىّٕۇ ٍېمىٓ » ٍەرٍەوطبْ لىٍىذۇ ۋە ِۇٔذاق دەٍذۇ: 

ِېٕىڭ ثۀذىٍىرىُ ضۀذىٓ ِەْ توغرۇٌۇق ضورىطب ) ئۇالرغب ئېَتمىٕىي (، » ِۇٔذاق دەٍذۇ: 
ِەْ دۇئبضىٕي ئىجبثەت لىٍىّەْ. ضىٍەرِۇ ِەْ ھەلىمەتەْ ئۇالرغب ٍېمىّٕەْ. ِبڭب دۇئب لىٍطب، 

ثۇ «. ِېٕىڭ  ) پەلەت ِۀذىٕال تىٍەڭالر ( دەۋىتىّگە لۇالق ضېٍىڭالر ۋە ِبڭب ئىػۀچ لىٍىڭالر 
ئبٌالھ لب ثوٌغبْ  ، ئەضٍىذەئبٍەت، دۇئبٔي ئبٌالھ لب خبش لىٍّبضٍىمٕىڭ تەوتىذە

 ئىػۀچطىسٌىىٕىڭ ٍبتمبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍّبلتب. 
 ،ھ تىٓ تىٍەظ ئۇضٍۇثىٕىڭ ٍەتتىٕچي ھبٌمىطي، ئبٌالھ ٔىڭ ثىس ئۈچۈْ خبٌىغىٕىٕي. ئبٌال7

ثىسٔىڭّۇ ئۆزىّىس ئۈچۈْ خبٌىػىّىسدۇر. چۈٔىي ئبٌالھ ثىس ئۈچۈْ ئەڭ ٍبخػي / ِۀپەئەتٍىه 
ثوٌغبٕٔي ثىٍگۈچىذۇر. غۇڭب ئبٌالھ، فبتىھەدە ثۀذىگە ئۆزىذىٓ ٔېّە تىٍىػي وېرەوٍىىىٕي 

ثىر ھىذاٍەت دۇئبضىذۇر. « ثىسٔي توغرا ٍوٌغب ثبغٍىغىٓ! » ، ھىذاٍەت... ئۈگەتىەْ. ٍۀي
ئبٌالھ ٔىڭ ھىذاٍەتىە ئېرىػتۈرىػىٕي ھەر خىً غەوىٍذە چۈغۈٔۈغىە ثوٌىذۇ. ٌېىىٓ ثۀذىٕىڭ 
ھۆر ئىرادىطي ثىٍەْ تبٌٍىػىٕي ثىىبر لىٍىۋېتىذىغبْ غەوىٍذە چۈغۈٔۈغىە ثوٌّبٍذۇ. ئەگەر 

خبٌىغبْ وىػي ئىّبْ ئېَتطۇْ، خبٌىغبْ وىػي وۇپۇرٌۇق » ٌطبق ثۇٔذاق چۈغۈٔىذىغبْ ثو
دىٕذا زورالظ ٍوق، توغرا » ، «ئبٌالھ ئىٕطبٔغب فۇجۇرٔي ۋە تەلۋأي ئىٍھبَ لىٍذى » ، «لىٍطۇْ 

. ثۇ توغرا غەوىٍذە چۈغۀگىٍي ثوٌّبٍذۇدېگۀذەن ئبٍەتٍەرٔي « ٍوي ئبزغۇٍٔىمتىٓ ئبٍرىٍذى 
تىٓ ھىذاٍەت تەٌىپي، ئەضٍىذە ئىگە ثوٌغبْ توغرا ٍوي ئۈضتىذە ئەھۋاٌذا ثۀذىٕىڭ ئبٌالھ 

ثۇ دۇئبٔي لىٍغۇچي ثۀذە توغرا ٍوٌذا ع ئۈچۈْ لىٍغبْ ٍبردەَ تەٌىپىذۇر. ِېڭىتوغرا غەوىٍذە 
دەپ دۇئب لىٍغبْ ثوٌطب، « ثىسٔي ضىراتي ِۇضتەلىّگە ثبغٍىغىٓ » ثوٌغبْ ثىر ثۀذىذۇر. ئەگەر 

ٍٔىىتۇر. فبتىھۀي ئولۇۋاتمبْ ثوٌطب، ۋەھىَگە ئىػىٕىذۇ دېّەوتۇر. فبتىھۀي ئولۇۋاتىذۇ دېگە
ۋەھىَگە ئىػۀگەْ ثوٌطب، ھىذاٍەتٕي لوٌىذا تۇتىۋاتىذۇ دېگۀٍىىتۇر. دېّىطىّۇ، فبتىھەدىىي 



 

 18 

ئبٍىتي  – 2ھىذاٍەت تەٌىپىگە، ِۇضھبپتب ثۇ ضۈرىٕىڭ ئبرلىطىذا ٍەر ئبٌغبْ ثەلەرە ضۈرىطىٕىڭ 
تب ) ٍۀي لۇرئبٔذا ( ھېچ غەن ٍوق، ) ئۇ ( وىتبثئەٌىف، الَ، ِىُ. ثۇ :» ثىٍەْ جبۋاپ ثېرىٍگەْ

غۇٔذاق، ئبٌالھ ٔىڭ ھىذاٍىتي ۋەھىٌ غەوٍىذە ٍۀە ثىر لېتىُ «. تەلۋادارالغب ٍېتەوچىذۇر 
ٔبِبٍەْ ثوٌذى. چۈٔىي ئەلىً ئبٌالھ تەرىپىذىٓ ئىٕطبٕٔىڭ ئىچىگە ٍەرٌەغتۈرۈٌگەْ 

لىٍٕي لبٔذاق لىٍغبٔذا توغرا ئىػٍىتىذىغبٍٔىمىّىس ھەلمىذە ۋەھىٌ ھىذاٍەت ٍېتەوچىطىذۇر. ئۇ ئە
 ثىسگە ٍېتەوچىٍىه لىٍىذۇ.

 ثىرضي جۀٕەتىە، ٍۀە ثىرضي جەھۀٕەِگە تۇتبغمبْ ئىىىي ٍوي

 فبتىھۀىڭ ئبخىرلي ئبٍەتٍىرى ثىسگە ئىىىي ٔەرضىٕىڭ جبۋاثىٕي ثېرىذۇ:
 ؟ ثىرىٕچىطي، ھىذاٍەتىە ئېرىػىۀٍەرٔىڭ ٍوٌي لبٍطي

 ٔېّەتدېّەوىي، ھىذاٍەتىە ئېرىػىۀٍەر «. ثېرىٍگۀٍەرٔىڭ ٍوٌي  ٔېّەت» ئەٌجبۋاپ: 
ثېرىٍگۀٍەر ئىىەْ. ثۇ ثىسدىٓ ثۇرۇْ ھىذاٍەتىە ئېرىػىەْ ثىر وبرۋإٔىڭ ثبرٌىمىٕي 

دېگەْ ضوئبي ئەلٍىّىسگە « ثېرىٍگۀٍەر وىٍّەر؟  ٔېّەتئۇٔذالتب، » وۆرضىتىذۇ. ثۇ ٔولتىذا، 
ئبٌالھ لب ۋە رەضۇٌىغب ئىتبئەت » ضوئبٌغب لۇرئبْ ِۇٔذاق دەپ جبۋاپ ثېرىذۇ: وېٍىذۇ. ثۇ 

ثەرگەْ پەٍغەِجەرٌەر، ھەلىمەتىە ضبدىك ثوٌغبٔالر، ھبٍبتىٕي  ٔېّەتلىٍغۇچىالر، ئبٌالھ 
ئىّبٔىغب غبھىت لىٍغبٔالر ۋە ٍبخػىٍىمٕي ٍبٍغۇچىالر ثىٍەْ ثىر ضەپتە ثوٌىذۇ. ئۇالر ٔېّە دېگەْ 

 (.  69ٔىطب، « ) ھالر ٍبخػي ھەِرا
ئىىىىٕجىطي، ھىذاٍەتىە ئېرىػّىگۀٍەرٔىڭ ٍوٌي لبٍطي؟ ثۇ ضوئبٌغب ئىىىي ئبزغۇْ 

 ٍوٌٕي وۆرضىتىع ثىٍەْ جبۋاپ ثېرىٍّەوتە:
 غەزەپىە ئۇچرىغبٔالرٔىڭ ٍوٌي. .1
 زاالٌەتىە دۇچبر ثوٌغبٔالرٔىڭ ٍوٌي. .2

بخىرلي ئىىىي ئبٍىتىٕي لۇرئبٕٔىڭ تۇٔجي ِۇپەضطىرى ثوٌغبْ رەضۇٌۇٌالھ، فبتىھۀىڭ ئ
غەزەپىە ئۇچرىغبٔالر ٍەھۇدىَالردۇر، زاالٌەتىە دۇچبر » تەپطىر لىٍىپ ِۇٔذاق دېگەْ: 

، ئىجٕي ھۀجەي (. ئەضٍىذە 2957/  2تىرِىسى، تەپطىر، « ) ثوٌغبٔالر خىرىطتىَبٔالردۇر 
ەر لېتىُ رەضۇٌۇٌالھ ئىىىي خىً ئېسىػمب تبرىختىٓ ئىىىي ئۆرٔەن ثەرگەْ. ھەر ِۇئّىٓ، ھ

فبتىھۀي ئولۇغبٔذا ثۇ ئىىىي ئبزغۇْ ٍوٌغب وىرىپ لېٍىػتىٓ پبٔبھ تىٍەپ ئبٌالھ لب ضېغىّٕبلتب. 
دېّەوىي، فبتىھە ئولۇپ، ٔبِبز ئۆتىگەْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭّۇ ثۇ ئىىىي ئبزغۇٍٔۇلمب چۈغۈپ 

ٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالر» ۋە  « ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ٍەھۇدىٍَىػىػي » لېٍىع ئېھتىّبٌي ثبر. ثۇٔي 
 دەپ ئبتىطبق خبتبالغّبٍّىس.« خىرىطتىَبٍٔىػىػي 

دىٕٕىڭ روھىٕي ئۆٌتۈرۈپ، جەضىذىگە / غەوٍىگە چىڭ ئېطٍىۋېٍىػتۇر.  –ٍەھۇدىٍَىػىع 
دىٕٕىڭ جەضىذىٕي / غەوٍىٕي ئۆٌتۈرۈپ، روھىغب چىڭ ئېطٍىۋېٍىػتۇر.  –خىرىطتىَبٍٔىػىع 

دىٕٕي  –خىرىطتىَبٍٔىػىع  ِۇھەثجەتطىسٌەغتۈرۈظ، –دىٕٕي ِېھرى  –ٍەھۇدىٍَىػىع 
رەضۇي / ئەٌچىٍەرٔي خبرالغتۇر، خىرىطتىَبٍٔىػىع  –غەرىئەتطىسٌەغتۈرۈغتۇر. ٍەھۇدىٍَىػىع 

رەضۇي / ئەٌچىٍەرٔي ھەددىذىٓ زىَبدە ئۇٌۇغالغتۇر، ئىٕطبٍٔىك ھبٌىتىذىٓ چىمىرىپ  -
 روھجبٍٔىػىػتۇر.  –دۇَٔبغب ثېرىٍىپ وېتىػتۇر، خىرىطتىَبٍٔىػىع  –تبغالغتۇر. ٍەھۇدىٍَىػىع 
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فبتىھە، ثۇ ئىىىي خىً ئبزغۇٍٔىممب لبرغي ِۇئّىٕٕي ئبگبھالٔذۇرِبلتب. ئۇالرٔىڭ ٍوٌىغب 
وىرىع ئۈچۈْ چولۇَ ٍەھۇدىٌ ۋە خىرىطتىَبْ ثوٌۇظ غەرت ئەِەش. لۇرئبٔغب ئبضبضەْ، 

ِۇئّىٓ  ٍەھۇدىَالر ۋە خىرىطتىَبٔالرِۇ ثبغتب ھەزرىتي ِۇضب ۋە ھەزرىتي ئىطبغب ئىّبْ ئېَتمبْ
ۋە ِۇضۇٌّبٔالر ئىذى. ھەزرىتي ِۇضب ۋە ھەزرىتي ئىطبٔىڭ ِۇئّىٓ ۋە ِۇضۇٌّبْ ئۈِّىتي 
لبٔذاق لىٍىپ ٍەھۇدىٍَەغىەْ ۋە خىرىطتىَبٔالغمبْ ثوٌطب، ھەزرىتي ِۇھەِّەدٔىڭ ئۈِّىتىّۇ 
ئۇالر ِبڭغبْ ٍوٌذىٓ ِېڭىپ ٍەھۇدىٍَىػىع ۋە خىرىطتىَبٍٔىػىػي ِۇِىىٓ، ثۇ ئېھتىّبٌذىٓ 

راق ئەِەش. غۇڭب فبتىھە، ھەر ٔبِبزٔىڭ ھەر رەوەتىذە ِۇئّىٕٕي ثۇ ئىىىي خەۋپىە لبرىتب ٍى
 ئبگبھالٔذۇرۇپ تۇرىذۇ.

 فبتىھۀىڭ ھۆوّي

/  34؛ ِۇضٍىُ، ضبالت، 95ثۇخبرى، ئەزاْ، « ) فبتىھەضىس ٔبِبز ٔبِبز ئەِەش » رەضۇٌۇٌالھ 
بِبزدا فبتىھە ئولۇغٕي پەرز دەپ ( دېگەْ. رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ ضۆزىٕي ثەزى ئىّبِالر ٔ 394

چۈغۀگەْ. ئىّبَ غبفي، ئىّبَ ِبٌىه ۋە ئىّبَ ئەھّەد ثىٓ ھۀجەي ثۇ لبراغٕي لوٌٍىغبْ 
ئبٍەتتە ٍەر  – 20ئىّبِالر لبتبرىذىٓ ئورۇْ ئبٌىذۇ. ٍۀە ثەزى ئىّبِالر ِۇززەِّىً ضۈرىطي 

ئبضبضەْ، ٔبِبزدا لىرائەت  دېگەْ جۈٍِىگە« لۇرئبٔذىٓ ئبضبْ ثوٌغبٕٔي ئولۇڭالر » ئبٌغبْ 
غەرتىٕىڭ لۇرئبٔذىٓ ثوٌۇظ غەرتىگە ئبضبضەْ ثبغمب ئبٍەتٍەرٔي ئولۇضىّۇ ثوٌىذۇ، دېگەْ. ثۇ 
لبراغتىىىٍەرٔىڭ ئەڭ ئبٌذىذا ئىّبَ ئەثۇ ھۀىفە وەٌّەوتە. ئىّبَ ئەثۇ ھۀىفۀىڭ ثۇ لبرىػي، 

ئبٔذىٓ ضبڭب ئبضبْ ثوٌغبٕٔي لۇر» رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثىر ضبھبثىگە ٔبِبز ئولۇغٕي ئۆگەتىۀذە 
 ( دېگەْ ضۆزىٕي ئبضبش لىٍغبْ. 263؛ ِۇضٍىُ، ضبالت، 45ثۇخبرى، ضبالت، « ) ئولۇ 

جبِبئەت ثىٍەْ ئولۇٌغبْ ٔبِبزالردا فبتىھۀىڭ ھۆوّي ھەلمىذىّۇ ئىّبِالر ئىىىي پەرلٍىك 
ئىّبِٕىڭ » ە دەٌىٍگە ئبضبضەْ، پەرلٍىك لبراغالرٔي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ. ئىّبَ ئەثۇ ھۀىف

ئىجٓ ھۀجەي ( ھەدىطي ثىٍەْ ِۇتٍەق « ) لىرائىتي، ئىّبِغب ئىمتىذا لىٍغۇچىٕىڭ لىرائىتىذۇر 
غەوىٍذە ئەِەي لىٍغبْ ۋە ئىّبِٕىڭ ئبرلىطىذا ٔبِبز ئولۇغبْ وىػىٕىڭ فبتىھە ئولۇغىٕىڭ زۆرۈر 

ئىّبِٕىڭ لىرائەتٕي ئەِەضٍىىي ھەلمىذە ھۆوۈَ چىمبرغبْ. ئىّبَ ئەثۇ ھۀىفۀىڭ ثۇ لبرىػىذا، 
تىػىذا ۋە ئىچىذە ئولۇغبْ ۋالتىذىىي پەرق ئبٍرىٍّىغبْ. ئىّبَ فبتىھۀي جبرى ئولۇغبْ 

لۇرئبْ ئولۇٌغبٔذا جىُ تۇرۇپ ئۇٔىڭغب لۇالق ضېٍىڭالر » ثبِذات، غبَ ۋە خۇپتەْ ٔبِبزٌىرىذا، 
وٌغبْ. ٌېىىٓ دېگەْ ئبٍەتّۇ، ثۇ لبراغتىىىٍەر ئبٍرىُ ھبٌذا وۆرضەتىەْ ثىر دەٌىً ث«  

ئبٍەتٕىڭ ئبٌذى ئبرلىطىذىىي ِۇٔبضىۋەت ٔەزەرگە ئېٍىٕغبٔذا، ثۇ ئبٍەتٕي ثۇ لبراغمب دەٌىً 
 لىٍىپ وۆرضىتىػىە ئبٔچە ِۇۋاپىك ئەِەش.

ئىّبَ غبفي، جبِبئەت ثىٍەْ ئبدا لىٍىٕغبْ ٔبِبزالردا، ئىّبَ جبرى ٍبوي ئىچىذە 
ٍرىُ ھبٌذا فبتىھە ئولۇغي غەرت دەپ ئولۇغبٍٔىك پەرلىٕي ئبٍرىّبضتىٓ، جبِبئەتٕىڭ ئب

دېگەْ ھەدىطىگە ئەِەي لىٍغبْ. ثبغمب « فبتىھەضىس ٔبِبز ٔبِبز ئەِەش » لبرىغبْ. چۈٔىي ئۇ 
 دەٌىٍٍەر ثىٍەْ ئەِەي لىٍّىغبْ.

ثۇ ھەلتە دەٌىٍٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي ٔەزەرگە ئبٌغبْ ھبٌذا ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ ٍۀە ثىر 
ضىٍىذە تۇتۇپ ِېڭىػمب ثوٌىذىغبْ ئەڭ ِۇۋاپىك لبراغتۇر. ثۇٔىڭغب لبراظ ثبر. ثۇ لبراظ، ثۇ ِە

لۇرئبْ » ئبضبضالٔغبٔذا، ئىّبَ جبرى ئولۇغبْ ٔبِبزالردا ئىّبِغب ئىمتىذا لىٍغبْ جبِبئەت 
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ئىّبَ ئۆزىگە ئىمتىذا » دېگەْ ئبٍەتىە ۋە «  ئولۇٌغبٔذا جىُ تۇرۇپ ئۇٔىڭغب لۇالق ضېٍىڭالر 
ٌغبٔذا ضىٍەرِۇ تەوجىر ئېٍىڭالر، ئولۇغمب ثبغٍىغبٔذا جىُ تۇرۇپ لىٍىٕغۇچىذۇر، تەوجىر ئب

( ھەدىطىگە ئبضبضەْ جىُ تۇرۇپ ئبڭالٍذۇ ۋە  412/  82ِۇضٍىُ، ضبالت، « ) ئبڭالڭالر 
فبتىھۀي ئبٍرىُ ئولۇِبٍذۇ. ثىراق ئىّبَ فبتىھۀي ئىچىذە ئولۇٍذىغبْ پىػىٓ ۋە ئەضەر 

دېگەْ « فبتىھەضىس ٔبِبز ٔبِبز ئەِەش » ە ئولۇٍذۇ ۋە ٔبِبزٌىرىذا، جبِبئەت فبتىھۀي ئىچىذ
ھەدىطىە ئەِەي لىٍغبْ ثوٌىذۇ. ثۇ لبراظ تەھىمىك ئەھٍي ئۆٌىّبالر تەرىپىذىّٕۇ لوثۇي 

  لىٍىٕغبْ. ثىسِۇ ثۇٔي ئەڭ ِۇۋاپىك ثوٌغبْ لبراظ دەپ لبراٍّىس.              

 فبتىھۀىڭ تەورارٌىٕىػىٕىڭ ھېىّىتي

ىڭ ٔبِبزٔىڭ ھەر رەوىتىذە تەورارٌىٕىػىٕىڭ چەوطىس ھېىّىتي ثبر. ثىسٔىڭ ثۇ ِۇثبرەن ضۈرىٕ
 ئەلٍىّىسگە وەٌگەْ، ثىس ثىٍىپ ٍېتەٌىگەْ ھېىّەتٍەر تۆۋۀذىىىچە:

فبتىھەدىىي ھەلىمەتٍەر غۇٔذاق ئۇٌۇغ ھەلىمەتٍەر ثوٌۇپ، ئۇالرٔي ئۇٔتۇظ ئۇٍبلتب  .1
ھۇغَبر تۇرۇغمب ئېٍىپ ثبرىذۇ. ثۇ تۇرضۇْ، ئۇٔتۇپ لېٍىع ئېھتىّبٌىّۇ وىػىٕي ھەر دائىُ 

ضەۋەپتىٓ فبتىھەدىىي ھەلىمەتٍەرٔي ئىسچىً تەورارالپ تۇرۇظ ۋە ِەزوۇر ئەثەدىٌ 
 ھەلىمەتٍەرٔي ئۇٔتۇِبضٍىممب ٔىَەت لىٍغبٍٔىمىٕي ٔبِبٍەْ لىٍىع الزىُ.

ِۀىطىٕي « ئۇٔتۇظ » ئىٕطبْ ئۇٔتۇغبلتۇر. ئىٕطبْ وەٌىّىطىٕىڭ ضۆز توِۇرى ثىٍەْ،  .2
وەٌىّىطىٕىڭ ضۆز توِۇرى ئوخػبغتۇر. ھەتتب ئىجٓ ئبثجبش « ٔىطَبْ » ىذىغبْ ثىٍذۈر

ئىٕطبْ وەٌىّىطىٕي ثۇ ضۆز ٍىٍتىسىغب ٔىطجەت لىٍىذۇ. ئۇٔتۇغبق ئىٕطبٔغب ئەضىەرتىٍىذۇ. 
ئبٌالھ ِۇ فبتىھە ئبرلىٍىك ئىٕطبٔغب رەثجي ثىٍەْ لبٔذاق ِۇٔبضىۋەت لۇرۇظ وېرەوٍىىىٕي 

 ئەضىەرتّەوتە.
ڭ ٔبِبزٔىڭ ھەر رەوەتىذە تەورارٌىٕىػي، ضبالت تەورارىذىٓ زىَبدە ثبغمب ثىر فبتىھۀى .3

 –ھەلىمەتٕي ئىّب لىٍىذۇ. ٍۀي فبتىھۀىڭ چەوٍىه ٌەثسىٕىڭ ئبرلىطىذا پۈتّەش 
تۈگىّەش ثىر ِۀب ئووَبٔۇضىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثۇ ضەۋەپتىٓ فبتىھۀىڭ ھەر 

ِۀب ئووَبٔۇضىذىٓ ثىر لىطّىٕىڭ ٍۀە ئەلىً  ئولۇٌىػي ثىر تەورارٌىٕىع ئەِەش، ئۇ
 ٍۈرگۈزىذىغبْ لەٌجىە ٔبزىً ثوٌىػىذۇر. 

دېگۀٍىىتۇر. فبتىھە ثىر ئبچمۇچي ثوٌۇظ « ئبچمۇچي » فبتىھە ئىطّي، ئىطّي فبئىٍذۇر.   .4
ضۈپىتي ثىٍەْ ئەلىً ٍۈرگۈزىذىغبْ لەٌجٕي ئبٌالھ لب ئبچىذۇ. لەٌت تۇپرىمىغب ئىالھىٌ 

رىٕي جەٌىپ لىٍىذۇ. ئۇ ثۇٌۇتالردىٓ تۆوۈٌگەْ رەھّەت ثىٍەْ لەٌت رەھّەت ثۇٌۇتٍى
تۇپرىمىٕىڭ ٍبغٕىػي ۋە جۀٕەت وەثي ثىر ثبھبرغب ئېرىػىػىذىٓ خەۋەر ثېرىذۇ. ئۇ 

 تۇپرالمب تېرىٍغبْ ئىّبْ، ئېھطبْ، تەلۋا ثبغبلٍىرىٕي توغمۇزىذۇ.
ىچىذە تەورارٌىٕىػي فبتىھە ِۇئّىٕٕىڭ ھبٍبتي ثوٍىٕچە تىٍىذىٓ چىممبْ ضۆزٌەرٔىڭ ئ .5

ئەڭ ٍۇلىرى ثوٌغبْ ضۆز ثوٌىػي وېرەن. فبتىھە ئىالھىٌ وبالِٕىڭ ئەڭ ثېػىذا ٍەر 
ئبٌغبٔذەن، ِۇئّىٕٕىڭ ضۆز ٌوغىتىذىّۇ فبتىھە ئەڭ ثبغتب ٍەر ئېٍىػي الزىُ. ھبٍبتٕىڭ 
ثبرٌىك ضۆزٌىرى تۈرگە ئبٍرىٍىپ، تەورارٌىٕىع ضىطتبضتىىىطي ثىٍەْ ثىر ٍەرگە 

، فبتىھە ئەڭ وۆپ تەورارالٔغبْ ِۇثبرەن ضۆزٌەر ئبرىطىذىٓ ئورۇْ ئېٍىػي لوٍۇٌغبٔذا
 وېرەن. 
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 فبتىھە لۇرئبٕٔىڭ فبتىھىذۇر. فبتىھە لۇرئبٕٔي ئىٕطبٔغب، ئىٕطبٕٔي لۇرئبٔغب ئبچىذۇ.

فبتىھە ٔبِبزٔىڭ فبتىھىذۇر. فبتىھە ٔبِبزٔي لۇرئبٔغب، لۇرئبٕٔي ٔبِبزغب ئبچىذۇ. فبتىھە 
ٍەْ تەڭتۇظ ثوٌغبْ ثبرٌىك ۋەھىٍَەرٔىڭ، ثبرٌىك ضبِبۋىٌ غەرىئەتٍەرٔىڭ ئىٕطبٔىَەت ثى

ھەِّە » ئۆزىذۇر. غۇڭب پەرلٍىك دىٕالرغب ِۀطۇپ ئىٕطبٔالر ِەۋجۇت ثوٌغبْ ثىر دوضتىخبٔذا، 
دېگۀذە، فبتىھەدىّٕۇ ٍبخػي « وىػي ھەِپىىىر ثوٌغبْ ئورتبق ثىر تېىىطت ئوتتۇرىغب لوٍبٍٍي 

ۇرىغب لوٍغىٍي ثوٌّبٍذۇ. ثۇ ضەۋەپتىٓ فبتىھە ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ئۆزگەرِەش ثىر تېىىطتٕي ئوتت
 تۇر.    خىتبثوودٌىرىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ئىالھىٌ ثىر 

 
 

 ضۈرىطي ئەٌەق
 

 دەپ ئىطىُ لوٍۇٌغبْ:«  ئەٌەق» ئبٍىتىگە ئبضبضەْ  – 2ضۈرىگە 
ىذىٓ ئەٌەلۇھەثجەت ۋە ِېھرى ِىڭٕىڭ ئىطّي ثىٍەْ ئولۇغىٓ. ئۇ ئىٕطبٕٔي ەثجٍبراتمبْ ر» 

 (. 2 – 1« ) ٍبراتتي 
 –ە، وۆڭۈي ثۆٌۈظ، ِېھرى ئەٌەل» ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا،  ئۆزگىچىٍىىي، ئىٕطبٕٔىڭ ئەٌەق

» ئىٍّىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه تەرىپي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا،  ِۀىطىٕي؛ تۆرەٌّە« ِۇھەثجەت 
 ئەٌەق» ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. « ثبالٍبتمۇغب چۈغىەْ تۆرەٌّىٕىڭ دەضٍەپىي ھبٌىتي، ھۈجەٍرە 

وەٌىّىٍىرىٕىڭ لۇرئبٔذىىي ئىػٍىتىٍىع ئۇضٍۇثٍىرى ثۇٔىڭ دەٌىٍىذۇر. لۇرئبٔذا ثۇ « ە ئەٌەلۋە 
غەوٍىذە ِۇئۀٕەش ) چىػي ( « ە ئەٌەل» وەٌىّە ثەظ جبٍذا ئىػٍىتىٍگەْ. ثۇالردىٓ تۆتي 

 تۈرىذە وەٌگەْ. ئىػٍىتىٍگەْ جبٍالر تۆۋۀذىىىچە:
 ئبٍەت – 5 ھەج ضۈرىطي .1
 ئبٍەت – 14ِۇئّىٕۇْ ضۈرىطي  .2
 ئبٍەت – 67غبفىر ضۈرىطي  .3
 ئبٍەت– 37لىَبِەت ضۈرىطي  .4

ثۇ تۆت ئورۇٕٔىڭ ھەِّىطىذە ئىٕطبٕٔىڭ ئبٔب لوضمىذىىي تۆرەٌّە ثبضمۇچىغب داالٌەت 
غەوٍىذە وەٌگەْ. ثۇ ئۆزگىچە «  ئەٌەق» ذە ثبغمب غەوىٍٍەردىٓ پەرلٍىك ھبٌذا ىرضۈثۇ لىٍىذۇ. 

ەھۋاي ثوٌۇپ، لۇرئبٔذا پەلەت ثۇ ٍەرگىال خبش غەوىٍذە ئىػٍىتىٍگەْ. ئىٕطبٕٔىڭ ثىر ئ
«  ئەٌەق» ثىٍەْ، ثۇ ضۈرىذىىي « ب ئەٌەل» ثبالٍبتمۇدىىي تۆرەٌّە ھبٌىتىٕي ئىپبدىٍەٍذىغبْ 

ئبرىطىذىىي پەرق، ِۇتٍەق غەوىٍذە ِۀىذىّۇ ئەوص ئېتىػي وېرەن. ِبٔب ثۇ ٔولتىذا، ثۇ 
ِۀىطي ھەلمىذە، ضۆزٌەرٔىڭ وېٍىپ چىمىػي ضبھەضىذە ِەغھۇر ثوٌغبْ ئىجٓ  وەٌىّىٕىڭ ٍىٍتىس

لەٌت  –ئەي ھۇثجۇي الزىُ ٌىً لەٌت » ٔبٍِىك ئەضىرىذە « ِۇلبٍىطۇي ٌۇغب » فبرىطٕىڭ 
 دېگەْ ِۀىٕي وۆرىّىس. « ئۈچۈْ زۆرۈر ثوٌغبْ ِۇھەثجەت 
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غەوٍي «  ئەٌەق» ەٌگەْ غەوٍىذىٓ پەرلٍىك ھبٌذا پەلەت ثۇ ٍەردىال و« ب ئەٌەل» ثۇ، 
» ئەِەش. ئبٍەتتە  يثىردىٕجىر ضەۋەث ٕىڭِۀىطى« ە ئەٌەلِۇھەثجەت ۋە » ئۈچۈْ ثەرگەْ 

ئىٕطبْ  –ئەي » دۇر. «ئىٕطبْ جىٕطي » تىٓ ٍبرىتىٍغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئۇٔطۇر «  ئەٌەق
ْ ٔەرضىٕىڭ ثىٍەْ ئىپبدىٍۀگە ئەٌەقئۈچۈٔذۇر. ثۇ، « جىٕص / تۈر » دىىي لبراتّىٍىك «

وەٌىّىطىگە تۆرەٌّە ثبضمۇچىٕي  « ئەٌەق» ئەگەر  تۈرگە خبش ئىىۀٍىىىٕي تەوىتٍەٍذۇ.
تۆرەٌّە / ھۈجەٍرە / ضىپرِب » ِۀىطىٕي ثەرگەْ ۋالتىّىسدا، « ب ئەٌەل» ئىپبدىٍەٍذىغبْ 

دىٓ ٍبرىتىٍىػٕىڭ پەلەت ئىٕطبْ تۈرىگە خبش ئىىۀٍىىي ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثۇ لەتئىٌ «
دىٓ ٍبرىتىٍغبْ. ثۇ ٍەردە «تۆرەٌّە / ھۈجەٍرە / ضىپرِب » ثبغمب جبٍٔىمالرِۇ  وغرا ئەِەش.ت

ئىٕطبٔغب خبش ثىر ٔەرضە ئۈضتىذە توختىٍىۋاتمبٍٔىمي ئېٕىك. غۇڭب ثۇ وەٌىّە ثۇ ضۈرىذە، ثبغمب 
» جبٍذىىي ِۀىطىذىٓ پەرلٍىك غەوىٍذە ئىػىٍىتىٍگەْ. ئىٕطبٔغب خبش ثوٌغبْ ئۇ ٔەرضە 

 دۇر. «ە ئەٌەلثجەت ۋە ِۇھە
 تۇٔجي ٔەضىً ضۈرىٕي ثىرىٕچي ئبٍىتي ثىٍەْ توٌۇق ئبتىغبْ.

ضۈرىٕىڭ وىرىػي، ھەلىمىٌ ِۀىذە ئىٕطبٔىَەت تبرىخىٕىڭ ثۇرۇٌۇظ ٔولتىطي ثوٌغبْ 
لۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي لېتىُ ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەتٍىرىذۇر. ھەزرىتي ئبئىػە ۋە ئەثۇ ِۇضب 

غبرىذا، « ھىرا » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ئىسدىٕىع » ِەوىىذە  رىۋاٍەتٍىرىذە، ۋەھىٌ،
ٍىً  40تەپەوىۇر توٌغىمي ٍەۋاتمبْ ئبثذۇٌالھ ئوغٍي ِۇھەِّەدوە، فىً ۋەلەضىذىٓ تەخّىٕەْ 

ثۇ ضۈرىٕىڭ ئبٌذىٕمي ثەظ ئبٍىتي  ثوٌۇپ، وېَىٕىي ثىر راِىساْ وېچىطىذە ٔبزىً لىٍىٕغبْ
 ثىٍەْ ثبغالٔغبْ.  

ىطتبْ ٍېرىُ ئبرىٍىغب جبٍالغمبْ ِەوىە غەھرىٕىڭ، ئەڭ ئېگىس ٔولتىطىذىىي ضۈرە ئەرەث
ئۈضتىذىىي ثىر تەثئىٌ غبردا ٔبزىً ثوٌغبْ. ھىرا غبرى ھىرا تېغي ضەثىر تېغىٕىڭ ٍېٕىذىىي 

ِەوىىگە ھبوىُ ثىر ئېگىسٌىىتە وەثىٕي وۆرگىٍي ثوٌىذىغبْ ثىر جبٍذا ئىذى. رەضۇٌۇٌالھتىٓ 
رىتي ئىجراھىّٕىڭ ئېتىمبد ضىطتېّىطىغب ئبضبضەْ ئىجبدەت لىٍىع ئۈچۈْ ثۇ غبردا ھەز ،ثۇرۇْ

ئىجراھىّي دىٕغب ِۀطۇپ ثوٌغبْ تبغىطي زەٍذ  ،ھەزرىتي ئۆِەرٔىڭ ،چىممبْ ثىردىٕجىر وىػي
 ثىٓ ئبِر ثىٓ ٔۇفەًٍ ئىذى.  

ضۈرە ٔبزىً ثوٌغبْ ۋالىتٕي وۈٔي ثىٍەْ ئېٕىك لىٍىپ ئېَتبٌّىطبلّۇ، تەخّىٓ لىٍىع 
ٍىٍي ئبغۇضت ئېَىذىىي ثىر دۈغۀجە وېچىطي ٔبزىً ثوٌغبٍٔىك  – 610ىىٓ. ٍۀي ِىالدى ِۇِ

ٍەرٔىڭ چۈغوۆرۈٌگەْ ئبرلب  –ثەٍھەلي، ۋەھىٌ ثبغٍىٕىػتىٓ ثۇرۇْ ئبرلىّۇ ئېتىّبٌي ٍۇلىرى. 
غبٍٔىمىٕي ۋە ئبٌتە ئبً داۋاَ ٍٔىً ِۇلەددەَ ثىر رەثجىئۇٌئەۋۋەي ئېَىذا ثبغال 13ھىجرەتتىٓ 

چۈغٍەرٔىڭ ٍىٍي فېۋراٌغب توغرا وېٍىذۇ.  – 610ٍٔىمىٕي ٔەلىً لىٍغبْ. ثۇ تبرىخ ِىالدى لىٍغب
ئبٌتە داۋاِالغمبٍٔىمىغب ئبضبضالٔغبٔذا، ثۇ تبرىختىٓ ئبٌتە ئبً وېَىٕىي ۋالىت، غۇ ٍىٍي 
ئبغۇضت ئېَىغب توغرا وېٍىذۇ. ۋەھىَٕىڭ تۇغۇٌىػىٕىڭ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ تۇغۇٌغبْ وۈٔي ثىٍەْ 

ثوٌغبْ دۈغۀجىگە توغرا وەٌگۀٍىىىٕي، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ئۇ وۈٕٔي روزا ئوخػبظ 
 تۇتۇظ ثىٍەْ ئۆتىۈزىذىغبٍٔىمي ھەلمىذە ضوراٌغبْ ضوئبٌغب ثەرگەْ جبۋاثىذىٓ ثىٍىّىس.

ٍبغمب ٍېمىٕالغمبٔذا  40ثۇ ھەلتىىي ضەھىھ رىۋاٍەتٍەرٔىڭ لىطمىچە ِەزِۇٔي ِۇٔذاق: 
ەتىە ٍبٌغۇزٌۇق ٍبخػي وۆرگۈزۈٌذى. ئۇ ھىرا تېغىذىىي ھىرا غبرىذا ِّئبثذۇٌالھ ئوغٍي ِۇھە

» ىذى. ثىر وېچىطي تۇٍۇلطىس ۋەھىٌ پەرىػتىطي وەٌذى ۋە تەپەوىۇر ۋە ئىجبدەتىە ئبتئۆزىٕي 
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دەپ جبۋاپ ثەردى. چۈٔىي ئۇ ثۇ « ِەْ ئولۇغٕي ثىٍّەٍّەْ! » ئۇ دېذى. « ئولۇ! 
(، رەضۇٌۇٌالھ ِۇٔذاق ٔەلىً لىٍغبْ:  48ئۀىەثۇت، ) ٍېسىپ ثبلّىغبٔىذى  –ِەزگىٍگىچە ئولۇپ 

ثۇ ئەھۋاي ئۈچ لېتىُ «. پەرىػتە ِېٕي غۇٔذاق لبتتىك ضىمتىىي ِبدارىُ لبٌّىذى » 
ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثۇ ضۈرىٕىڭ  (. 1:73؛ ِۇضٍىُ، ئىّبْ، 1: 1، ثۇخبرى، ثەدىئۇي ۋەھىٌ تەورارالٔذى ) 

 (. ئبٍەتىە لبراڭ – 51ىَٕىڭ وېٍىع غەوىٍٍىرى ئۈچۈْ غۇرا، ۋەھئبٌذىٕمي ثەظ ئبٍىتي ٔبزىً ثوٌذى ) 
ثىر ئىػٕي  ،ثۇ ثىر پېئىً ثوٌۇپ«. ئولۇ » ٍىٍٍىك ۋەھىٌ جەرٍبٔىٕىڭ تۇٔجي وەٌىّىطي  23 

ڭ غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍىذۇ. بھەر ثىر ثۇٍرۇق ثىر ئ ثۇٍرىمىٕي ثىٍذۈرىذۇ.« لىً! » 
« ئۆگىٕىع » تٕىڭ ئبضبضٍىك تېّىطي ئىٕطبٕٔىڭ ٔبزىً ثوٌغبْ ثەظ ئبٍەلېتىُ تۇٔجي 

ۋە ۋاضتىٍىرىگە وىػىٕىڭ  ٕىڭ ئۆگىٕىع لبثىٍىَىتيئىٕطبٔگە، لبثىٍىَىتي ثوٌۇپ، ۋەھىٌ ثىٍىّ
ظ ثىٍەْ ثبغالٔغبْ. ئىٕطبٕٔىڭ ئەڭ ِۇھىُ ِەضٍىٍىرىذىٓ ثىرى، توغرا ئبغذۇرۇدىممىتىٕي 

ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ تەٌىُ ۋە ثوٌغبْ ثىٍىّگە ئىگە ثوٌۇظ، ٍبرىتىع ۋە ٍەتىۈزۈظ 
 تەرثىَىذۇر.

 ِەلطەتٍىهتۇٔجي لېتىُ ٔبزىً ثوٌغبْ ثۆٌەن ۋە ضۈرىٍەرٔىڭ تېّىطي ئبرىطىذىىي 
ثوٌغبْ فبتىھۀي ِۇضتەضٕب « وىرىع ضۆز » ِۇٔبضىۋەت ٔبھبٍىتي ِۀىذار ثوٌۇپ، ھەلىمىٌ ثىر 

ەْ ئەڭ ثبغتب ٔبزىً ثوٌغبْ ثەظ دەپ لبرىغبْ ۋالتىّىسدا، ثىسٔىڭ ئېٕىمٍىػىّىسغب ئبضبض
 تەرتىپ ۋە تېّب تۆۋۀذىىىچە:

ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىٕمي ثەظ ئبٍىتي تەپەوىۇر ۋە ثىٍىّٕىڭ ثەرپب لىٍىٕىػي ثىٍەْ  ئەٌەق .1
 ِۇٔبضىۋەتٍىه.

تۇٍغۇ ۋە ئەخاللٕىڭ ثەرپب  –ئبٍىتي، ھېص  11ِۇززەِّىً ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىٕمي  .2
 لىٍىٕىػي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه.

ٕىڭ ثەرپب لىٍىٕىػي ثىٍەْ وېٍەچەوۋە  رويئبٍىتي،  7طىر ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىٕمي ِۇددەض .3
 ِۇٔبضىۋەتٍىه.

 زۇھب ضۈرىطي، تەرغىپ ۋە ئىٍھبَ ثېرىع ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه. .4
 ئىٕػىراھ ضۈرىطي، ئەزىُ ۋە لەتئىٍَىه ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه. .5

ٔىڭ ٔبِىذىٓ ئولۇغمب  ئبٌالھتۇٔجي ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەت، ئبٌالھ ٔىڭ ئىطىّي ثىٍەْ / 
 دۇر. ثۇ ثۇٍرۇق، ئىطالِٕىڭ غۇئبرى ثوٌغبْ ثىطّىٍالھتب ئۆز ئىپبدىطىٕي تبپمبْ. ئەِر

ئەڭ چوڭ ۋەلۀىڭ ثبغالٔغۇچي ثوٌغبْ ذىىي تۇٔجي ثەظ ئبٍەت، ئىٕطبٔىَەت تبرىخى
ئۇٔي  ،ھەلىمەتىە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىٍىُلۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي ثۆٌىىىذۇر. ثۇ ثۆٌەوتە 

 ىٕىػٕىڭ ٍوٌي ۋە ئۇضٍۇثي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ.ئۆگ

ْنَساَف ِمْن َعَلٍق )1اقْػَرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَق ) ( 3( اقْػَرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرـُ )2( َخَلَق اْْلِ
ْنَساَف َما َلَْ يَػْعَلْم )4الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم )  (5( َعلََّم اْْلِ

ٍبراتتي.  ىذىٓئەٌەلِۇھەثجەت ۋە ئۇ ئىٕطبٕٔي  !ٍەْ ئولۇڭٕىڭ ئىطّي ثىرەثجٍبراتمبْ » 
( ئۆگەتتي.  ٍېسىػٕي لەٌەَ ثىٍەْ )ئىٕطبٔغب ) ثىٍىّٕي ( ىڭ ئەڭ وەرەٍِىىتۇر. ئۇ ەثجر !ئولۇ

 .( 5 – 1« )  ئىٕطبٔغب ثىٍّىگەْ ٔەرضىٍەرٔي ثىٍذۈردى
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ىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ. ثۇ ثەظ ئبٍەتتىٓ وېَىٕىي ئبٍەتٍەر ئبرىذىٓ ثىر ِەزگىً ئۆتىۀذىٓ وېَ
ٍىٍغب توغرا  – 3ثۇ لۇرئبْ دەۋىتىگە وۈچ ئىػٍىتىپ ئەزىَەت ٍەتىۈزۈغىە ثبغالٔغبْ 

 وەٌّەوتە. 
دېَىع، ئۇ ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ « پبالٔي ۋالىتتب ٔبزىً ثوٌذى » ثۇ ضۈرىٕي 

 ۋالتىٕي وۆرضىتىذۇ. 
ٌالھ ۋەھىٌ ئەۋەتىع ثىٍەْ وۆڭۈي ثۇ ثەظ ئبٍەتٍىه ثۆٌەوتىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ثۆٌەوتە، ئب
 ثۆٌگەْ ئىٕطبٕٔىڭ ئەڭ ئبضبضٍىك ئبجىسٌىمي تىٍغب ئېٍىٕغبْ:

ْنَساَف لََيْطَغى )  (7( َأْف َرَآُه اْستَػْغََن )6َكَّلَّ ِإفَّ اْْلِ
ئۆزىگە ٍېتەرٌىه دەپ لبرىغبْ ۋالىتتب ھەلىمەتەْ غەن ـ غۈثھىطىس ئىٕطبْ ئۆزىٕي » 
 (. 7 – 6« )  ئبزىذۇ

، ھەلىمەتٕي ئىٕىبر لىٍىپ، ئۇٔىڭذىٓ ۇىجبدەتىە توضمۇٍٔۇق لىٍىذذا ئۋالتى ْ ئبزغبْئىٕطب
 ۇ:ٍۈز ئۆرىَذ

( َأْو أََمَر 11( أََرأَْيَت ِإْف َكاَف َعَلى اْْلَُدى )10( َعْبًدا ِإَذا َصلَّى )9أَرَأَْيَت الَِّذي يَػنػَْهى )
 (13( أَرَأَْيَت ِإْف َكذََّب َوتَػَوَّلَّ )12بِالتػَّْقَوى )
ئي ِۇھبتبة! (، ئىجبدەت لىٍّبلچي ثوٌغبْ ثۀذىٕي توضّبلچي ثوٌغبْ وىػىٕي » ) 

 وۆردۈڭّۇ؟ 
ئۇ وىػي توغرا ٍوٌذا ثوٌۇپ لبٌغبْ ثوٌطب  ئىجبدەتٕي توضّبلچي ثوٌغبْ وىػي! ( ئي )

ۋەٍبوي توغرا ٍوٌغب، ِەضئۇٌىَەتٕي ثىٍىػىە دەۋەت لىٍىۋاتمبْ ثوٌطىچۇ دەپ ضوراظ ئەلٍىڭگە 
 ىّۇ؟وەٌذ

 – 9« ) ۋە ئبٌالھ تىٓ ٍۈز ئۆرىطە، ... ئەگەر ئۇ ھەلىمەتٕي ئىٕىبر لىٍطب ئوٍالپ ثبلتىڭّۇ، 
13 .) 

 ِبٔب ثۇ چۈغۀچىٕىڭ ئبضتىذا وۆرِەٍذىغبْ ثىر ئبٌالھ چۈغۀچىطي ٍبتىذۇ: 

 َأَلَْ يَػْعَلْم بَِأفَّ اللََّو يَػَرى

 (. 14)  «ۇ؟ ەِذ( وۆرۈپ تۇرىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍّ ئۇٔي ٔىڭ )هللا ا »
ضۈرە، ِۇھبتبثىٕي تەرثىٍَىگۈچي ضۈپىتىٕي ٔبٍبِەْ لىٍغبْ ھبٌذا، تەۋھىذ وەٌىّىطي ثىٍەْ 

 ثىردەن ثوٌغبْ ثىر ٔەھىٌ ۋە ئىىىي ثۇٍرۇق ثىٍەْ ئبخىرٌىػىذۇ:

 َكَّلَّ ََل ُتِطْعُو َواْسُجْد َواقْػََتِبْ 
لب( هللا ا برلىٍىكثۇ ئ)ۋە ( ضەجذە لىٍغىٓ  لبهللا ا )ب! ئىتبئەت لىٍّھەرگىس ئۇٔىڭغب » 
 (.  19« ) ػىػمب تىرىع! ٍېمىٍٕى
 
 

 ِۇززەِّىً ضۈرىطي
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ىغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ئىطىُ دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذ« ئېغىر ٍۈن وۆتۈرگۈچي » ِۇززەِّىً 
 ئبٍىتىذىال ئىػٍىتىٍگەْ: - 1لۇرئبٔذا پەلەت ِۇغۇ ضۈرىٕىڭ 

طىذىٓ ثبغمب ۋالىتتب ئي زىّّىطىگە ئېغىر ٍۈن ئبٌغۇچي ) ٔەثي (! وېچىٕىڭ ئبزغىٕى» 
 (.  2 – 1« ) ئورٔىڭذىٓ تۇر! 

« ئېغىر ثىر ضۆز »  ئېٍىػتىٓ ثبظ تبرتمبْ ِۇتبغالرئۇ ) ۋەھىٌ ( ِۇززەِّىٍذۇر. چۈٔىي ئۇٔي 
  ىذى.ئ

 (. 5« ) چۈٔىي ثىس ضبڭب ئېغىر ثىر ضۆز ٔبزىً لىٍىّىس » ... 
ّىٍٕىڭ ٍىٍتىس پېئىٍي ثوٌغبْ ثىرىٕىڭ زىتىذۇر. ِۇززەِ –ِۇززەِّىً ثىٍەْ ِۇددەضطىر ثىرى 

» پېئىٍي ثوٌغبْ تەدەضطەرا  ؛ ِۇددەضطىرٔىڭ ٍىٍتىس«ئۈضتىگە ثىر ٔەرضە ئبٌذى » تەزەِّەٌە 
ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ئۈضتىگە ئبٌغبْ ٍۈن ئىٕطبْ « ئبضتىغب ثىر ٔەرضە ئبٌذى / ضبٌذى 

َبٌّبٍذۇ. ثىرىٕچىطي ٍۈوىذۇر. ثۇ ٍۈوٕي ئۈضتىگە ئبٌغۇچي ٍۇِػبق وۆرپىذە خبتىرجەَ ئۇخٍى
ٍبتمبْ پبضطىپ » ۋەھىَٕىڭ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ زىّّىطىگە ئبرتمبْ ِەضئۇٌىَەتىە، ئىىىىٕجىطي 

  لب داالٌەت لىٍىذۇ.  «ٍبخػىٕي، ٍبتمبْ ٍېرىذىٓ تۇرغۇزۇپ ئبوتىپ ٍبخػىغب ئبٍالٔذۇرۇظ 
ىً ثوٌغبْ ضۈرىطي، ثەغىٕچي ئبٍەتٕىڭّۇ ئوچۇق داالٌىتي ثىٍەْ ئەڭ ثبغتب ٔبز ِۇززەِّىً

«  ئەٌەق» ضۈرىٍەردىٓ ثىرى. ھەتتب ثىسٔىڭ ئىساھبتٍىك ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىۋىّىسدە 
 19، ئبٌذىٕمي ئبٍىتي ئبخىرليضۈرىذۇر. ضۈرىٕىڭ  – 2ضۈرىطىذىٓ وېَىٕال ٔبزىً ثوٌغبْ 

ئبٍەتتىٓ خېٍىال وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ. ثۇ ئبٍەتٕىڭ لبٔچىٍىه ِۇددەتتىٓ وېَىٓ ٔبزىً 
ھەلمىذە ئىخالپ ثبر. ھەزرىتي ئبئىػە ۋە ئىجٓ ئبثجبضمب وۆرە، ثىر ٍىً؛ ضەئىذ ثىٓ ثوٌغبٍٔىمي 

» جۇثەٍرغب وۆرە ئوْ ٍىٍذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ ) تبثبرى (. ِۇتٍەق وۆپچىٍىه ئبٍەتتىىي 
ئىجبرىطىگە ئبضبضەْ، ئبخىرلي ئبٍەتٕي ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ « ئبٌالھ ٍوٌىذا ئۇرۇظ لىٍىذۇ 

» بٌجۇوي، ثۇ وېٍەچەوتىٓ ئبٌذىٓ ثېرىٍگەْ ثىر ثىػبرەتتۇر. چۈٔىي ئۇٔىڭ ئبٌذىذا دەٍذۇ. ھ
« ضٓ » ئىجبرىطي ثبر. « ئۇ ) ئبٌالھ ( ... ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىذۇ  –ئبٌىّەْ ئەْ ضە ٍەوۇْ 

لوغۇِچىطي داالٌەت لىٍغبٔذەن، ثۇ ئىجبرە ثوٌۇپ ثوٌغبْ ثىر ئىع ھەلمىذە ئەِەش، ثوٌىذىغبْ 
 ىٓ خەۋەر ثەرِەوتە.ثىر ئىػت

ضۈرىطىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ. ِەغھۇر  ئەٌەقثىسٔىڭ ئېٕىمٍىػىّىسچە ثۇ ضۈرە 
تەرتىپٍەردە لەٌەَ ضۈرىطي ئىىىىٕچي لېتىُ ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرە دەپ وۆرضىتىٍگەْ. ثىراق 

غبْ لەٌەَ ضۈرىطي ِۇلبتتب ھەرىپٍىرى ثىٍەْ ثبغٍىغبْ ۋە ِۇغرىىالرغب لبرىتب ئوچۇق ھەٍۋە لىٍ
ِەزِۇٔغب ئىگە ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ، وېَىٕرەن ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. ثىسٔىڭ 

 ئورۇٔذا تۇرىذۇ.   – 7ئىساھبتٍىك تەرتىۋىّىسدە 
، ِۇددەضطىر، زۇھب، ئىٕػىراھ ئەٌەقِۇززەِّىً ضۈرىطي، ثىرىٕچي گۇرۇپپىغب ئبئىت ثوٌغبْ 

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ غەخطىَىتىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ۋە لەٌەَ ضۈرىٍىرىگە ئوخػبظ ثىۋاضتە ھبٌذا 
ِەلطەت لىٍّبلتب. ثۇ ئبرلىٍىك پەلەت ئۆز دەۋرىذىىىٍەر ئۈچۈٔال ئەِەش، ثبرٌىك دەۋرٌەر ۋە 
ِبوبٔالردا ٍبغىغبْ ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ ئۈٌگىٍىه غەخص تىىٍەظ ٔەزەردە تۇتۇٌغبْ. ثۇ 
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 ئىىىىٕچي غەخص ثىرٌىه ۋە وۆپٍىهٍىتىذىٓ ثبغمب ئبٍەتٍەردە ضەۋەپتىٓ ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئب
  ئىػٍىتىٍگەْ. ئبٌّىػي

 ثۇٍرۇق ثبر.  11غب لبرىتب لىٍىٕغۇچى خىتبةثۇ ضۈرىذە 
 تۇر!

 ) ئۇٍمۇٔي ( ئبزاٍت!
 ) لۇرئبْ ئولۇغٕي ( وۆپەٍت!

 ئبٌذىرِبً چۈغۈٔۈپ ئولۇ!
 رەثجىڭٕىڭ ٔبِىٕي ٍبد لىً!

 ئۆزەڭٕي ئبٌالھ لب ئبتب!
 ۋەوىً، ھبِىٌ لىً!) رەثجىڭٕي ( ئۇٔي ئۆزەڭگە 

 ضبڭب لبرىتب ئېَتىٍغبٔالرغب ضەثىر لىً!
 ئۇالرٔي چىراٍٍىمچە تەرن ئەت / ) چىراٍٍىمچە ھىجرەت لىً /  ئبٍرىً (!

 ئىٕىبر لىٍغۇچىالرٔي ِبڭب لوٍۇۋەتىىٓ!
 ئۇالرغب ئبزغىٕب ِۆھٍەت ثەر!

زاِبْ ۋە  ثۇ ضۈرە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ غەخطىَىتىٕي ثەرپب لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍغبْ ثوٌۇپ،
ثۇ ثۇٍرۇلالرغب لبرىغبْ  ئۆرٔەن تىىٍەظ ٔىػبْ لىٍىٕغبْ. ھبٌذا ِبوبْ چەوٍىّىطىذىٓ ھبٌمىغبْ

 ۋالتىّىسدا ئبڭ غەوىٍٍۀذۈرۈغٕىڭ ئىچتىٓ ضىرىتمب لبراپ ٍۈزٌۀگۀٍىىىٕي وۆرىۋاٌغىٍي ثوٌىذۇ. 
ب ۋالىتتب تۇر! وېچىٕىڭ ئبزغىٕىطىذىٓ ثبغم» ثۇٍرىمي ثوٌۇپ، « تۇر » ثۇالردىٓ ثىرىٕچىطي 

 ( »2  .)  
ئبضتب  –لۇرئبٕٔي ئبضتب » ثۇ ئبٍەتتە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ: وېچىذە لىَبِذا تۇرۇغٕىڭ ضەۋەثي 

 (. 4« ) چۈغۈٔۈپ / ھەزىُ لىٍىپ ئولۇ! 
چۈٔىي ثىس ضبڭب ئېغىر » ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ئبٍەتتە ثۇ ثۇٍرۇلٕىڭ ضەۋەثي ئىساھالٔغبْ: 

 . ( 5« ) ثىر ضۆز ٔبزىً لىٍىّىس 
 – 6دېگەْ ضوئبي ضورىٍىػي ِۇِىىٓ. ثۇ ضوئبٌٕىڭ جبۋاثىٕي « ٔېّە ئۈچۈْ وېچە؟ » 

ئىس لبٌذۇرىذۇ ۋە ئەٌۋەتتە ) غۇ ( وېچىذىىي تىرىٍىع ٔبھبٍىتي چوڭمۇر » ئبٍەت ثەرِەوتە: 
 «. ئولۇظ جەھەتتىٓ لبٌذۇرىذىغبْ تەضىرى چوڭ ثوٌىذۇ 
ئۆزىٕي ئبتىػىٕي / ثېغىػٍىػىٕي تەٌەپ ضۈرىٕىڭ ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىطىٕي، رەضۇٌۇٌالھتىٓ 

 لىٍغبْ تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەر تەغىىً لىٍّبلتب:

ْذُه 8َواذُْكِر اْسَم رَبَّْك َوتَػَبتَّْل ِإلَْيِو تَػْبِتيًَّل )  ( َربُّ اْلَمْشرِِؽ َواْلَمْغِرِب ََل ِإلََو ِإَلَّ ُىَو فَاَّتَِّ
 (9وَِكيًَّل )
ئۇ ِەغرىمٕىڭ ۋە  رٌىمىڭٕي ئۇٔىڭغب ئبتىغىٓ!ۋە ثب ىڭٕىڭ ٔبِىٕي ٍبد ئەتىىٓەثجر» 

ٍۀي ھەِّە  ىذۇر، ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، ئۇٔي ھبِىٌ لىٍىۋاٌغىٓ )ەثجِەغرىجٕىڭ ر
 (.  9 – 8« )  ( ئىػىڭٕي ئۇٔىڭغب تبپػۇرغىٓ
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« ضەثىر لىً! » ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ثۆٌەوتە، ۋەھىَگە لبٍتۇرۇٌغبْ ئىٕىبضالرغب لبرغي 
ٕي ثەرگەْ ئبٌالھ، رەضۇٌۇٌالھٕي ۋەھىَٕي ٍبٌغبٔغب چىمبرغۇچىالرٔي ئۆزىگە ھبۋاٌە ئەِرى

 (.  11 – 10لىٍىػمب، ئۇالر ثىٍەْ ئبۋارە ثوٌّبضٍىممب ثۇٍرىَذۇ ) 
ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ثۆٌەوتە پىرئەۋٕٔىڭ ئبلىۋىتي ئەضٍىتىپ ئۆتۈٌگەْ ثوٌۇپ، 

 – 12)  بخىرەت ثىٍەْ ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْۋە ئ ئىٕىبر لىٍىػمب تەِػەٌگۀٍەر ئبخىرلي ضبئەت
19  .) 

« ئولۇظ » ئبخىرلي ئبٍەتتە، ثبغتب ثېرىٍگەْ وېچىٕىڭ ئۈچتۀجىرىذىٓ ئبز ثوٌّىغبْ 
ئەِرى ٍەڭگىٍٍىتىٍگەْ ثوٌۇپ، ضۈرە ئىالھىٌ رەھّەتٕىڭ چەوطىسٌىىي تەوىتٍۀگەْ ھبٌذا 

 ئبخىرالغمبْ. 
ئبٌغىٓ، ِەغپىرەت لىٍىٕغۇچىالر لبتبرىذىٓ  رەثجىُ! ثىسٔي چەوطىس رەھّىتىڭ ئىچىگە

 لىٍغىٓ!

 

 

 ِۇددەضطىر ضۈرىطي

 
 :ْ. ٍۀيوەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغب« ِۇددەضطىر » ضۈرە ضۈرىٕىڭ ثىرىٕچي ئبٍىتي 

 «. !ضەْ ئەً ئىچىگە ثېىىٕىۋاٌغبْ وىػي! تۇر ۋە ) ئىٕطبٔالرٔي ( ئبگبھالٔذۇر» 
 ئبٍەتتىال تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ِۇددەضطىر وەٌىّىطي لۇرئبٔذا پەلەت ِۇغۇ 

ضۈرە ئەڭ ثبغتب ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەردىٓ ثىرى ثوٌۇپ، ھەزرىتي ئبئىػەدىٓ وەٌگەْ 
جبثىر (.  ثۇخبرى ۋە ِۇضٍىُدىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ ) «ۋەھىٌ ئۈزۈٌۈظ ھبدىطىطي » رىۋاٍەتتە، 

  (. ۇضٍىُِثىٓ زەٍذ رىۋاٍىتىّۇ ٍۇلىرىذىىي رىۋاٍەت ثىٍەْ ئوخػبغٍىممب ئىگە ) 
ترەتۇي ۋەھىٌ ( لبٌغبْ ِەزگىٍذە ) فەرىۋاٍەتىە لبرىغبٔذا رەضۇٌۇٌالھ ۋەھىٌ ئۈزۈٌۈپ 

ٔبھبٍىتي لبٍغۇرغبْ ۋە ٔېّە لىٍىػىٕي ثىٍەٌّەً لبٌغبْ. ثۇ ھبدىطە ئبرلىٍىك ۋەھىَٕىڭ 
ٕي ئېغىرٌىمي ئبضتىذا ثېٍي پۈوۈٌگەْ ٔەثىَگە، ۋەھىَطىس لېٍىػٕىڭ ٔەلەدەر ئىستىراپ ئىىۀٍىىى

فەترەتۇي ۋەھىٌ دەپ ئبتبٌغبْ ثۇ ھبدىطە، ئىالھىٌ ھېص لىٍذۇرۇظ ِەلطەت لىٍىٕغبْ. 
 تەرثىٍَەغٕىڭ ثىر پبرچىطي ثوٌغبٔىذى. 

ئبً ۋەٍبوي ئىىىي ٍېرىُ ٍىً  6وۈْ، ٍبوي  40، 25، 15، 13، 3ثۇ ۋەلۀىڭ 
 داۋاِالغمبٍٔىمىغب دائىر رىۋاٍەتٍەر ثبر.
وۈٍٔىه  25ٍبوي  15، 13، 3ْ تەھٍىً لىٍىٕىػي الزىُ. ثۇ ِۇددەتٍەر ئەضتبٍىذىٍٍىك ثىٍە

دىٓ ئبرتۇق ئبٍەتٍىه  6000دەپ ئبتبغمب الٍىك ئەِەش. چۈٔىي « فەترەت » ِۇددەت، ثىر 
ٍىٍٍىك ثىر زاِبٔذا ٔبزىً ثوٌغبْ. ثۇ ٔولتب ٔەزەردە تۇتۇٌغبْ ئبضبضتب  23ثىر خەۋەر 

ثەظ ھەپتىٍىك ثىر ِۇددەت،  –ۈچ زاِبْ ٔىطجىتىگە ئبضبضەْ ئ –چىمىرىٍىذىغبْ ۋەھىٌ 
ئۈزۈٌۈظ ئەِەش، ئەوطىچە ٔۇرِبي تەرثىَە ِۇددىتىگە توغرا وېٍىذۇ. رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ ئەڭ 
ئۇزۇْ ِۇددەت ثوٌغبْ ئىىىي ٍېرىُ ٍىٍٍىك ِەزگىً ھەلمىذىىي رىۋاٍەت وىػىٕي 
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 25، 15، 13، 3ئىػۀذۈرىذىغبْ دەرىجىذە ئەِەش. ئەگەر ثۇٔذاق ثوٌغبْ ثوٌطب ئىذى، 
زېّىٓ لەدەر  –وۈْ دېگۀذەن رىۋاٍەتٍەر ثوٌّبٍتتي. ثۇ ئىىىي ِۇددەت ئبرىطىذا ئبضّبْ 

   پەرق ثبر.  
ثۇ ئۈضتىگە ۋەھىَذىٓ ئىجبرەت ئېغىر ٍۈوٕي ئبٌغۇچىٕىڭ، ثۇ ٍۈن ثىٍەْ راھەت 

 ٕيمىئۈضتىگە ئېغىر ِەضئۇٌىَەت ئبرتىٍغبٍٔى ئىّب لىٍىٕغبْ. رەضۇٌۇٌالھمب ئۇخٍىَبٌّبٍذىغبٍٔىمي
ئەضىەرتىپ، ٍبتمبْ پبضطىپ ٍبخػىٕي ئورٔىذىٓ تۇرغۇزۇپ ئبوتىپ ٍبخػي لىٍىػٕي ِەلطەت 

 لىٍّبلتب. 
ثۇ ۋەلۀي ِۇٔذاق ئىساھالظ ِۇِىىٓ. ٍۀي، ۋەھىَٕىڭ ثبغٍىٕىع جەرٍبٔىذا رەضۇٌۇٌالھ 

ئبٍەت ثۇٔىڭ غبھىتي. ثۇ ئۀذىػىّۇ  -3ۋەھىٌ ئۈزۈٌۈپ لبٌذى دەپ خبۋاتىرىٍۀگەْ. زۇھب 
ىر رەھّەت ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ئبرلىٍىك ۋەھىَذىٓ ئۇزاق لېٍىػتىٓ تۇٍۇٌغبْ ئبزاپ، ۋەھىٌ ث

ِەضئۇٌىَىتىٕي ئۈضتىگە ئبٌغبٔذىٓ وېَىٓ تبرتمبْ ِۇغەلمەتتىّٕۇ لبتتىك ئىىۀٍىىي ِەٌۇَ 
رەضۇٌۇٌالھٕي ئۀطىرەتىەْ ٔەرضە، ۋەھىٌ جەرٍبٔىذا ٍۇٌۇلىذىغبْ ثىر ٔەچچە ئبٍٍىك ثوٌغبْ. 
ئىذى. ٌېىىٓ ۋەھىَٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ زىچٍىمي تېخي ئېٕىك ِەٌۇَ ثوٌّىغبٍٔىمي  توختبظ

 ئۈزۈٌۈظ دەپ لبراٌغبْ.  –ئۈچۈْ، ثۇ ئەھۋاي فەترەت 
ضۈرە دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي ثبرٌىك تەرتىپٍەردە ِۇززەِّىً ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب 

تۇپٍۇق لۇرۇٌّىطىغب تىسىٍغبْ. دېّىطىّۇ ثۇ ئىىىي ضۈرە ئبرىطىذا لۇرئبٕٔىڭ لوغّبق لۇ
 ) ِەضبٔي ( ِبش ثىر ِۇٔبضىۋەت ثبر. 

ِۇززەِّىً ضۈرىطي ئىٕطبٕٔىڭ ھەرىىەت ئەخاللىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍغبْ، 
 ِۇددەضطىر ضۈرىطي وىػىٕىڭ ضۆز ئەخاللىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍغبْ. 

، زۇھب ۋە ِۇززەِّىً ئەٌەقە، ضۈرە ِەزِۇٔىٕي ٔەزەردە تۇتمبْ ۋالتىّىسدا، ثۇ ضۈرە فبتىھ
خىتبثىٕىڭ تۇٔجي « وبپىرالر » ضۈرە دەپ لبراغمب ثوٌىذۇ.  – 5ضۈرىطىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ 

 (.  10لېتىُ ثۇ ضۈرىذە تىٍغب ئېٍىٕغبٍٔىمىّۇ، ثۇ تىسىٍىػٕي توغرىالٍذۇ ) 
ە ئبٍەتتە ضۈرە ِەزِۇْ جەھەتتىٓ لۇرئبٕٔىڭ وىچىه وۆزٔىىىگە ئوخػبٍذۇ. ئبٌذىٕمي ٍەتت

غبْ ثوٌۇپ، ثۇ ضۈرىٕىڭ ِۇھبتبثىٕي تەرثىٍَەغٕي ِەلطەت لىٍغبٍٔىمىٕي ٍەتتە ثۇٍرۇق ٍەر ئبٌ
ئۈضتىگە ۋەھىَذىٓ ئىجبرەت ئېغىر خىتبثي ثىٍەْ ثبغٍىٕىػي، « تۇر! » وۆرضىتىذۇ. ضۈرىٕىڭ 

لىٍىك ئىّب لىٍّبلتب. ثۇ ئبر ثۇ ٍۈن ثىٍەْ راھەت ئۇخٍىَبٌّبٍذىغبٍٔىمي ٍۈوٕي ئبٌغۇچىٕىڭ
ئەضىەرتىپ، ٍبتمبْ پبضطىپ ٍبخػىٕي  ٕيئېغىر ِەضئۇٌىَەت ئبرتىٍغبٍٔىمى رەضۇٌۇٌالھمب

 ئورٔىذىٓ تۇرغۇزۇپ ئبوتىپ ٍبخػي لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍّبلتب. 

ثػُّْر ) ( 5اْىُجْر )( َوالرُّْجَز فَ 4( َوثَِياَبَك َفَطهّْْر )3( َورَبََّك َفَكبػّْْر )2( ُقْم فَأَْنِذْر )1يَاأَيػَُّها اْلُمدَّ
 (7( َولَِربَّْك فَاْصِبْ )6َوََل ََتُْنْن َتْسَتْكِثُر )

 ضەْ ئەً ئىچىگە ثىىىٕىۋاٌغبْ وىػي!» 
 تۇر ۋە ) ئىٕطبٔالرٔي ( ئبگبھالٔذۇر!

 پەلەت رەثجىڭٕي ئۇٌۇغال!
 وىَىّىڭٕي پبوىس تۇت!

 پۈتۈْ ) جىطّبٔىٌ ۋە ِۀىۋىٌ ( ِەٍٕەتچىٍىىتىٓ ٍىراق ثوي!



 

 29 

 ەڭگە وىرىُ ِۀجەضي لىٍىۋاٌّب! ) وۆپ ئېٍىع ٔىَىتىذە ثەرِە! (زٍبخػىٍىمٕي ئۆ
 (.  7 – 1« )  رەثجىڭ ئۈچۈْ ضەثىر لىً!

لىٍىٕغۇچىغب ٍوي وۆرضەتىۈچ ِبھىَىتىذە ثوٌۇپ، وۈٔذىٍىه  خىتبة(  7 – 1ثۇ ئبٍەتٍەر ) 
 ّبلتب.تۇرِۇغتب دىممەت لىٍىػمب  ۋە لىٍىػمب تىگىػٍىه ئىػالرغب وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ثۇرى

ئبٍەتتە ھېطبپ وۈٔىٕىڭ ئېغىر ئىىۀٍىىي تىٍغب ئېٍىٕىپ، ثۇ ِەضئۇٌىَەتتىٓ  10 – 9 – 8
 جبۋاپىبرٌىممب تبرتىٍىذىغبٍٔىمي ئەضٍىتىٍّەوتە.

ثۇ ثۆٌەوتىٓ وېَىٓ تۇٔجي ِۇھبتبثالر ئبرىطىذا ٍەر ئبٌغبْ غەخص ئۈضتىذىٓ ئىٕىبرچي 
ِۈٌه ۋە  –بٌالھ ئېّتىھبْ لىٍىپ ثەرگەْ ِبي لىٍىٕغبْ. ثۇ ئىٕىبرچي ئەلىً، ئ خىتبةئەلىٍگە 

 (. 17 – 11پەرزۀتٕي، ئبٌالھ لب لبرغي چىمىپ ھبوبۋۇرٌۇق لىٍىػمب ئىػٍەتىۀىذى ) 
ثبٍبغبتچىٍىك ئىچىذە خۇدىٕي ٍولبتمبْ  ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ دۇَٔبغب ثېرىٍىپ وېتىع ۋە

گەْ ثوٌۇپ، ثىس خۇددى ئىٕىبرچي ئەلىً، تۆۋۀذىىي ثۆٌەوتە غۇٔذاق جبٍٔىك تەضۋىرٌۀ
  ئۇٔي ئۆز دەۋرىّىس ۋە ِبوبٔىّىسدا وۆرىۋاتمبٔذەن تۇٍغۇغب وېٍىّىس:

( ُّتَّ 21( ُّتَّ َنَظَر )22( ُّتَّ قُِتَل َكْيَف َقدََّر )19( فَػُقِتَل َكْيَف َقدََّر )18ِإنَُّو َفكََّر َوَقدََّر )
( ِإْف َىَذا ِإَلَّ 24( فَػَقاَؿ ِإْف َىَذا ِإَلَّ ِسْحٌر يُػْؤثَػُر )23( ُّتَّ أَْدبَػَر َواْسَتْكبَػَر )22َعَبَس َوَبَسَر )
 (25قَػْوُؿ اْلَبَشِر )

 ( ٍۈزەوي ۋە خبتب ئوٍالٔذى، پىالٍٔىذى. ۋەھىٌ ھەلمىذە  چۈٔىي ئۇ )
 ٌۀەتتەوىۈر، لبٔذالّۇ پىالٔالغمب جۈرئەت لىٍذى؟

 ٍۀە ٌۀەت ثوٌطۇٔىي، لبٔذالّۇ پىالٔالغمب جۈرئەت لىٍذى؟
 بٔذىٓ ئەتراپمب لبرىذى.ئ

 ئبٔذىٓ لوغۇِىطىٕي تۈردى ۋە چىراٍي ئۆزگۈرۈپ وەتتي. 
 ئەڭ ئبخىرىذا ) ھەلىمەتتىٓ ( ٍۈز ئۆرىذى ۋە وىجىر ئبثىذىطي ثوٌذى.

ثۇ پەلەت ئۆتّۈغتىٓ ِىراش لبٌغبْ ضېھىردۇر. ثۇ پەلەت پبٔي ثىر ئىٕطبٕٔىڭ » ئبخىرىذا 
 (. 25 – 18دېذى ) « ضۆزىذۇر 

ە تەپطىٍىٌ ثېرىٍگەْ تەضۋىر، تەضۋىرٌۀگۈچىٕىڭ تبرىخي وىٍّىىىذىٓ زىَبدە، ثۇ ثۆٌەوت
 تەپەوىۇر غەوٍىگە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئبغذۇرىذۇ. 

ِبٔب ثۇ، ۋەھىَٕىڭ زاِبٔالر ۋە ِبوبٔالرٔي ھبٌمىغبْ ثبٍبٔىذۇر. ۋەھىٌ ِۇئّىٕذە، ئۇ خىً 
پبراضەت  –ذىغبْ ثىر ئەلىً وىػىٍەرٔي لەٍەردە ئۇچرىتىػىذىٓ لەتئىَٕەزەر تؤۇۋاالالٍ

ٍېتىٍذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍىذۇ. ئبٍٕي، وېچىٕي ۋە ضەھەرٔي غبھىت لىٍىپ ثۇ ضۆزٌەرٔي لىٍىػىّۇ 
 دەي  ثۇ ضەۋەپتىٓ. 

 (34( َوالصُّْبِح ِإَذا َأْسَفَر )33( َواللَّْيِل ِإْذ أَْدبَػَر )32َكَّلَّ َواْلَقَمِر )
ەْ وېچە غبھىت ثوٌطۇْ! ٍورىغبْ ضۈثھي غۇٔذاق، ئبً غبھىت ثوٌطۇْ! ئۆتۈپ وەتى» 

 (. 34 – 32« ) غبھىت ثوٌطۇْ! 
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ٍۇلىرىذا تەپەوىۇر غەوٍي تەضۋىرٌۀگەْ ثبٍبغبتچىٍىك ئىچىذە خۇدىٕي ٍولۇتۇپ لوٍغبْ 
تەوەثجۇر ئىٕىبرچي ئەلىٍٕىڭ، ئۆزى توٌۇق ئىػۀّەٍذىغبْ ئبخىرەت ئۈچۈْ ئۆزىگە 

 داضي لبتتىك ثىر تىً ثىٍەْ رەت لىٍىٕىذۇ:لۇتمبزغۇچي / غبپبئەتچي پەٍذا لىٍىع ضەۋ

َفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعنيَ   َفَما تَػنػْ
  (.  48« ) ِبٔب ثۇالرغب ھېچمبٔذاق ثىر غبپبئەتچىٕىڭ غبپبئىتي پبٍذا ثەرِەٍذۇ » 

ئبٍەتٍەر لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍغۇچي ئەلىٍٕىڭ لۇرئبٔغب تۇتمبْ پوزىتطىَىطي ۋە  – 51 – 49
 ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ٕيەتٕىڭ ئۇالرٔي لبٍطي ھبٌغب وەٌتۈرۈپ لوٍغبٍٔىمىئىچىذىىي ھەض

 (51( فَػرَّْت ِمْن َقْسَورٍَة )52( َكأَنػَُّهْم ُْحٌُر ُمْستَػْنِفَرٌة )49َفَما َْلُْم َعِن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضنَي )
چمبْ ئۇالر ٔېّىػمب ۋەز ) ٍۀي لۇرئبْ (دىٓ ٍۈز ئۆرۈٍذۇ؟ گوٍب ئۇالر ٍوٌۋاضتىٓ لب» 

  ( 51- 49« ) ٍبۋاٍي ئېػەوٍەردۇر 

ٔەضىھەت ئىىۀٍىىي، ئۇٔىڭذىٓ  –ئبٍەتٍەردە، لۇرئبٕٔىڭ ۋەز  – 55 – 54
 خبٌىغبٔالرٔىڭ ۋەز ٔەضىھەت ئبٌىذىغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ.

 (55( َفَمْن َشاَء ذََكَرُه )54َكَّلَّ ِإنَُّو َتْذِكَرٌة )
ٔەضىھەتتۇر. خبٌىغبْ ئبدەَ ئۇٔىڭذىٓ ۋەز  –ەز ٍبق، ِۇلەررەوي، ئۇ ) ٍۀي لۇرئبْ ( ۋ» 

 «.  ٔەضىھەت ئبٌىذۇ  –
ئبٌالھ ٔىڭ زاتي ۋە چەوطىس ِەرھەِىتىٕىڭ ئىپبدىطي ثوٌغبْ رەھّىتي ثبٍبْ  – 56

 .ھبٌذا ئبخىرالغمبْ لىٍىٕىپ، ِۇئّىٍٕەرگە ئبٌالھ تىٓ ٔبئۈِىذ ثوٌّبضٍىك ئىّب لىٍىٕغبْ

 ( 56اَء اللَُّو ُىَو َأْىُل التػَّْقَوى َوَأْىُل اْلَمْغِفَرِة )َوَما َيْذُكُروَف ِإَلَّ َأْف َيشَ 

ٔەضىھەت ئبٌىذۇ. ئبٌالھ ھەلىمەتەْ  –ئۇالر پەلەت خبٌىطب ئبٔذىٓ ) لۇرئبٔذىٓ ( ۋەز » 
 «. ۇر ىػمب الٍىك زاتتئەٍّىٕىػىە تېگىػٍىه زاتتۇر، ثۀذىٍىرىٕي ِەغپىرەت لىٍ

 

 

 زۇھب ضۈرىطي

 

 «زۇھب » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « پَورۇق ۋالتي، چبغگبھ ۋالتي ضەھەرٔىڭ ٍو» ە ثۇ ضۈر
 :ئبٍەتتىٓ ئبٌغبْ – 1ئىطّىٕي 

 (. 1« ) ضەھەرٔىڭ ٍوپَورۇق ۋالتىٕي تەِطىً لىٍغبْ چبغگبھ ۋالتي غبھىت ثوٌطۇْ! » 
ٔىڭ زىتتي ضۈپتىذە ئىػٍىتىٍىذۇ. ضۈرىگە «ئبخػبَ » ئبدەتتە « چبغگبھ ۋالتي » لۇرئبٔذا 

، جبھىٍىَەت وېچىطىگە خبتىّە ئبرلىٍىك« التي چبغگبھ ۋ» ېرىٍگەْ ئبٍەتتىىي ئىطّي ث
ثەرگەْ وۈٔذۈز ضەھىرى ٔەزەردە تۇتۇٌغبْ ثوٌىػي ِۇِىىٓ. زۇھب ضۈرىطىّۇ، ٌەًٍ، فەجر ۋە 
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ئەضرگە ئوخػبظ ئىطىٍّىرى زاِبٕٔىڭ پبرچىٍىرىٕي ئىپبدىٍىگەْ ضۈرىٍەر وبتېگورىَطىگە 
  وىرىذۇ.  
 ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەردىٓ ثىرىذۇر. دەضٍەپىيضۈرە 

ئبٍىتىّۇ ئىػبرەت لىٍغبٔذەن، ۋەھىٌ جەرٍبٔىذا ٔورِبي دەپ لبرىٍىػي  – 3ضۈرىٕىڭ 
وېرەن ثوٌغبْ ثىر توختبپ لېٍىػٕىڭ، ثىٕورِبي ۋەٍبوي پۈتۈٍٔەً توختبپ لبٌذى دەپ 

ثبغتىٓ ئبخىر ئۀطىرەظ تۇٍغۇضي پەٍذا ثوٌغبْ ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ضۈرىٕىڭ 
ۋە ئۇٔىڭ غەخطىَىتىٕي  ٍىىيگۀخطي تبرىخي ھەلمىذە ِەٌۇِبت ثەررەضۇٌۇٌالھٕىڭ غە

 –غەوىٍٍۀذۈرۈظ ِەلطەت لىٍىٕغبْ ثىر ضۈرە ئىىۀٍىىي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، ِۇززەِّىً 
ظ ِۇۋاپىك دەپ لبراضۈرە لېتىّذا ٔبزىً ثوٌغبْ  –  5،  ٍەر ئبٌغبْ لەٌەَ ضۈرىطي ئبرىطىذا

. ثۇٔي ھەزرىتي ئبئىػۀىڭ لەٌەَ ضۈرىطي ھەلمىذىىي رىۋاٍەتٍىرى لبراٍّىس دەپ
 وۈچٍۀذۈرِەوتە.

رەضۇٌۇٌالھمب تەضەٌٍي ثېرىع ضۈرە ِەزوۇر ضۈرە ئۈچ لىطىّذىٓ تەروىپ تبپمبْ ثوٌۇپ، 
 ثىٍۀال لبٌّبضتىٓ، ئۇٔىڭغب وېٍەچەن ھەلمىذە خوغخەۋەر ثېرىذۇ.

وختبظ ) فەترەتي ۋەھىٌ ( ھبدىطىطىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثۇ ضۈرىٕىڭ ثىر ۋەھىٌ ت رىۋاٍەتٍەر
دەضٍەپىي ثۇٔي ثوٌّىطب وېرەن. « فەترەت » ثۇ ھەلىمىٌ ِۀىذە ثىر  ثوٌغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىذۇ.

ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ ۋەھىٌ ثوٌغبٍٔىمتىٓ، ۋەھىَٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ رېتىّي ھەلمىذە 
ٔذىػە دەپ لبراظ الزىُ. رەضۇٌۇٌالھ ئىىىي تەجرىجىٕىڭ وەِچىً ثوٌۇغىذىٓ پەٍذا ثوٌغبْ ئە

ۋەھىٌ ئبرىطىذىىي ٔۇرِبي ثىر توختبغٕي، پۈتۈٍٔەً توختبپ لېٍىع دەپ ئوٍالپ لبٌغبٍٔىمتىٓ 
 لىٍغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ضۈرە ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھمب تەضەٌٍىٌ ثېرىٍگەْ.ئۀذىػە 

گەْ ثىغب ئىٍھبَ ثەرِۇھبتبزۇھب، لوغّىمي دەپ لبراٌغبْ ئىٕػىراھ ضۈرىطي ثىٍەْ ثىرٌىىتە 
 ضۈرىذۇر.

رەضۇٌۇٌالھمب تەضەٌٍىٌ ثېرىع ثىٍۀال لبٌّبضتىٓ، ئۇٔىڭغب وېٍەچەن ھەلمىذە خوظ ضۈرىذە 
ذۇ. ثۇ ضۈرىّۇ دەضٍەپىي ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەرگە ئوخػبظ ٍىثىػبرەت ثېرى

 رەضۇٌۇٌالھٕىڭ غەخطىَىتىٕي ثەرپب لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍّبلتب. 
ەوتىٓ تەروىپ تبپمبْ ثوٌۇپ، ثىرىٕچي ثۆٌەن لەضەَ ۋە خوغخەۋەرٌەردىٓ ضۈرە ئۈچ ثۆٌ

ئبٍەتٍەر ( رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  – 8 – 6ئىىىىٕجي لىطّىذا ) (.  5 – 1تەغىىً تبپمبْ ) 
ثۇرۇٔمي ھبٍبتىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ِەٌۇِبتالر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ئۈچىٕچي لىطّىذا،  رىطبٌەتتىٓ
 ئبٍەتٍەر (.  – 11 – 9ت لىٍىٕغبْ ئبٍەتٍەر ٍەر ئبٌغبْ ) ٕي تەرثىَىٍەظ ِەلطەرەضۇٌۇٌالھ

ضۈرە، جبھبٌەت لبراڭغۇٌىمىغب خبتىّە ثەرگەْ ۋەھىَٕىڭ ٔۇر چبلٕبپ تۇرغبْ ضەھىرىٕي ۋە 
رەثجىڭ ضېٕي تبغٍىۋەتىىٕىّۇ » ئۇ ضەھەردىٓ خوظ ثىػبرەت ثەرگەْ وېچىٕي غبھىت لىٍىپ، 

( ۋە ثۇ خوغخەۋەرٔىڭ وېٍەچەوتە رىئبٌٍىممب  3« ) ٍوق، ضۀذىٓ رۀجىپ لبٌىغىٕىّۇ ٍوق 
 ئبٍٍىٕىذىغبٍٔىمي ھەلمىذىىي وبپبٌەت، ئۆتّۈغتە ئۇٔىڭغب لىٍىٕغبْ ئىالھىٌ ئىىراِالردۇر:

ئۇٔىڭغب ثىر چبغالردا ٍېتىُ، ٔېّە لىٍىػٕي ثىٍەٌّەً لبٌغبْ ۋە ِۇھتبج ئىىۀٍىىي 
 تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەردە ئەضىەرتىٍىذۇ:

 (8( َوَوَجَدَؾ َعاِئًَّل فََأْغََن )7( َوَوَجَدَؾ َضاَلِّ فَػَهَدى )6ِتيًما فََآَوى )َأَلَْ ٖمَِْدَؾ يَ  
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لبٍّۇلمبْ ثىٍىپ ھىذاٍەت لىٍّىذىّۇ؟ ضېٕي ئۇ ضېٕي ٍېتىُ ثىٍىپ پبٔبھ ثەرِىذىّۇ؟ » 
 (. 8 – 6« ) ٍولطىس ثىٍىپ ) وىػىٍەردىٓ ( ثىھبجەت لىٍّىذىّۇ؟ 

 ٕىڭْ ٔېّەتٍەرٔىڭ غۈورىطىٕىڭ دەي غۇ ٔېّەتئۈچىٕچي لىطىّذا، ئۇٔىڭغب ثېرىٍگە 
ٍېطىرالرٔي ھىّبٍە لىٍىع،  -جىٕطىذىٓ ثوٌىذىغبٍٔىمي ئىّب لىٍىٕىپ، ئبجىس، ٍېتىُ 

غۈوۈر لبٔذاق ِۇھتبجالرٔىڭ ھبجىتىٕي راۋا لىٍىػمب ثۇٍرۇٌۇپ، رەثجىٕىڭ ھىذاٍىتي ۋە ٔېّىتىگە 
ٔەضىھەت  –لىٍىٕغۇچىالرغب ۋەز  ةخىتبلىٍىع ئۇضٍۇثي وۆرضىتىٍگەْ. ثۇ ئبرلىٍىك ثبرٌىك 

 :لىٍىٕغبْ

َهْر )9فََأمَّا اْلَيِتيَم َفََّل تَػْقَهْر )  (11( َوأَمَّا بِِنْعَمِة رَبَّْك َفَحدّْْث )10( َوأَمَّا السَّاِئَل َفََّل تَػنػْ
ئۇٔذالتب ٍېتىّٕي خبرٌىّب. ھەر ئەھۋاٌذا ٍبردەَ تەٌەپ لىٍغۇچىالرغب لوپبٌٍىك لىٍّب. ھەر » 
 (. 11 – 9« ) رەثجىڭٕىڭ ) ضبڭب ئبتب لىٍغبْ چەوطىس ( ٔېئّىتىٕي تىٍىڭذىٓ چۈغۈرِە دائىُ 

ثۇالر ئبرلىٍىك ھەِّىّىسگە، رەضۇٌۇٌالھ ضىٍەر ئۈچۈْ ِىطٍىطىس ثىر ٔېّەتتۇر، ضىٍەر ثۇ ثۈٍۈن 
 دېّەوتە. ٕي ئۇٔۇتّبڭالر!ٔېّەت
  

 

 ئىٕػىراھ ضۈرىطي

 

وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ئبدەتتە « ەرھ غ» ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
 :ئبتىٍىذۇ ّۇئىٕػىراھ ضۈرىطي دەپ

 / ٍورۇق ېىّەت ۋە لۇرئبٕٔىڭ ٔۇرى ثىٍەْ ( وەڭھضېٕىڭ وۆوطىڭٕي ) ھىذاٍەت، » 
 (.1« )  لىٍّىذۇلّۇ؟

ثۇ وەٌىّە لۇرئبٔذا  ىٕي ثىٍذۈرىذۇ.ِۀدېگەْ « ئبچمبْ، ٍورۇتمبْ » غەرھ وەٌىّىطي  
ٌجىٌ ِۀىذە ثەظ ٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ھەِّىطىذە ئىٕطبٕٔىڭ ئىجبثىٌ ۋە ضە

لبرىتىٍغبْ. ثۇ وەٌىّە ئۆتىەْ ئبٍەتٍەرٔىڭ ھەِّىطي ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. رىىىگە وۆو
» ٍبوي وۆپٍىه غەوٍي ثوٌغبْ « ضبدر » ِەٍٍي ثىرٌىه غەوٍي ثوٌغبْ  وەٌىّىطىٕىڭ وۆورەن
ٍەردە ئورگبْ ِۀىطىذە ئىػٍىتىٍّىگەْ. غەرھ، زۇِەر ثوٌطۇْ، ھېچمبٔذاق ثىر « ضۇدۇر 

ثىٍەْ ٔەتىجىٍىٕىع،   « دىٍىٕي ٍورۇتۇظ » ئبٍىتىذە  – 125، ئۀئبَ ضۈرىطي 22ضۈرىطي 
ثىٍەْ ثىرٌىىتە « لوالٍٍىك ۋە وېىەچٍىىٕي تۈزىتىع » ئبٍىتىذە  – 25تبھب ضۈرىطي 

راھەتٍىتىػٕىڭ لبٔذاق  ئىػٍىتىٍگەْ. ضۈرىگە ئىطّي ثېرىٍگەْ ئبٍەتتىىي دىٍىٕي
 ئەِەٌىٍَەغىۀٍىىي، ئۇٔىڭ داۋاِىذىىي ئبٍەتٍەردە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. 

دەپ ئبتبٌغبْ. « ضۇرەتۇ ئەٌەَ ٔەغراھ » ضۈرە ثىر لبٔچە تەپطىردە، ثۇخبرى ۋە تىرِىسىذە 
 دەپ ئبتبٌغبْ. « ئىٕػىراھ ضۈرىطي » ثەزى تەپطىرٌەردە 

 بزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەردىٓ ثىرى. ضۈرە ِەوىىذە دەضٍەپىي ِەزگىٍٍەردە ٔ
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ضۈرە ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىۋى جەھەتتىٓ غۈثھىطىس زۇھب ضۈرىطىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ 
ثىرى ثىٍەْ زىچ  –وېرەن. زۇھب ۋە ئىٕػىراھ ضۈرىطي ثىر  يػٍىئورۇٔغب تىسى – 6ثوٌۇپ، 

ٕي ثىر ضۈرە دەپ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌۇپ، ئىّبَ ئبتب ۋە ئۆِەر ثىٓ ئبثذۇٌئەزىس ثۇ ئىىىي ضۈرى
ثىٍەْ ئبٍرىّبضتىٓ ئۇالپ ئولۇغبْ « ثىطّىٍالھ »  ىٕيلبرىغبْ ۋە ئولۇغبٔذا ثۇ ئىىىي ضۈر

 ئبٍىتىٕي ئىّب لىٍىذۇ. – 6ئبٍىتي زۇھب ضۈرىطىٕىڭ  – 1ضۈرىٕىڭ ) رازى (. 
ثىرىذىٓ ِۇضتەلىً ئىىىي  –ثىر  ڭثۇ ضبھەدىىي ثبرٌىك ٔوپۇزٌۇق زاتالر ثۇ ئىىىي ضۈرىٕى

رەضۇٌۇٌالھ ئبرلب ٔبزىً لىٍىٕغبْ.  –ىىۀٍىىىذە ھەِپىىىر. ٌېىىٓ ثۇ ئىىىي ضۈرە ئبرلىّۇ ضۈرە ئ
ئىىىي ضۈرىٕىڭ ثىر ضۈرە  ،ثۇ .زۇھب ضۈرىطي ثىٍەْ لوغۇپ ئولۇغبِْەزوۇر ضۈرىٕي ٔبِبزدا 

 ۇغمب ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىذۇ.ئىىۀٍىىىٕي ثىٍذۈرِەٍذۇ، ثىر رەوەتتە ئىىىي ضۈرىٕي ئول
ضۈرىطي ِەزِۇْ ئېتىجبرى ثىٍەْ زۇھب ضۈرىطىگە ئوخػبٍذۇ. زۇھب، ئىٕػىراھ غەرھ 

وەۋضەر ضۈرىطىّۇ ثۇ  ضۈرىطىگە ئوخػبظ ثىر ئىٍھبَ ثەرگۈچي، روھٕي وۆتۈرگۈچي ضۈرە ثوٌۇپ،
ثۇ ٔولتب ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، ضۈرە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ غەخطىَىتىٕي وبتىگورىَىگە وىرىذۇ. 

ٔۇثۇۋۋەتٕىڭ تبغالردىّٕۇ ئېغىر ٍۈوي ئبضتىذا ضۈرە، ٓ ثىرى. غەوىٍٍۀذۈرگەْ ضۈرىٍەردى
ضۈرىٕىڭ ئبٌذىٕمي لەددى پۈوۈٌگەْ ٔەثىگە تەضەٌٍي ھەدىَەضي ضۈپىتىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. 

ئبٍەتٍىرى، ئبٌەٍِەرگە رەھّەت ثوٌۇغٕىڭ ئبٌەِٕىڭ ٍۈوىٕي لەٌجىذە ئېٍىپ ِېڭىع ثىٍەْ 
  ِۇِىىٓ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕىڭ ثىر دەٌىٍي.

( َوَرفَػْعَنا َلَك ذِْكَرَؾ 3( الَِّذي أَنْػَقَض َظْهَرَؾ )2( َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَؾ )1 َنْشرَْح َلَك َصْدَرَؾ )َأَلَْ 
(4) 

 ېىّەت ۋە لۇرئبٕٔىڭ ٔۇرى ثىٍەْ ( وەڭ لىٍّىذۇلّۇ؟ھضېٕىڭ وۆوطىڭٕي ) ھىذاٍەت، » 
لّۇ؟ ضېٕىڭ غۆھرىتىڭٕي ئۈضتۈْ تبغٍىّىذۇئېٍىپ  ئۈضتۈڭذىٓ ئېغىر ٍۈوٕي ثېٍىڭٕي ئىگىۋەتىەْ

 (. 4 - 1« ) لىٍّىذۇلّۇ؟ 
 خىتبةلىٍىٕغۇچىطىذىٓ ئەڭ ئبخىرلي  خىتبةئبٍەتٍەر ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي  – 6 – 5

 لىٍىٕغۇچىطىغىچە ھەر وىػىٕىڭ وۆوطىٕي وېڭەٍتىػىە ٍېتىذۇ:

 (6( ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا )5فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا )
لېَىٕچىٍىمتىٓ ثىر ئبضبٍٔىك ثبر. ئەٌۋەتتە ھەر ثىر  لېَىٕچىٍىمتىٓ وېَىٓتە، ھەر ثىر ئەٌۋەت» 
 .( 6 – 5« )  ثىر ئبضبٍٔىك ثبر وېَىٓ

رىطبٌەت ِەضئۇٌىَىتىٕىڭ ئېغىرٌىمىٕي ثۇ ضۈرىذىّٕۇ ٍبخػي چۈغۀذۈرۈپ ثېرىذىغبْ 
ال  پەلەت ئبٌالھٍۈن ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ئېغىرٌىمىٕي  ثىر ٔەرضە ٍوق. ثۇ ٍۈن غۇٔذاق ئېغىر

ذۇ، ٍەڭگىٍٍىتەٌەٍذۇ. وىػىٕىڭ ٍۈوىٕي ئبٌالھ ٍەڭگىٍٍەتطە، ھەَ وۆڭٍي وۆوطي راھەتٍەٍ
دۇَٔبضي ٍورۇٍذۇ، ٍۈزى ٍورۇق ثوٌىذۇ. ھەر وۈٔذۈز ئىىىي وېچە ئبرىطىذا ثوٌىذۇ.  تلەٌ

 وېچىذىٓ وېَىٓ ھبِبْ تبڭ ئبتىذۇ. 
ٕي ثەخع ٔېّەتگەْ ۋالىتتب ثۇ وۆوطي راھەتٍەپ، ٍۈوي ٍەڭگىٍٍى –ڭٍي ۆو ٕىڭئىٕطبٔ

ئەتىەْ رەثجىگە ٍۈزٌىٕىپ، ٔېّەتىە ثوٌغبْ غۈورىٕي وۆپەٍتىػي وېرەن. غۇٔذىال ٔېّەتٕىڭ 
 ھەلمىٕي ئبدا لىٍغبْ ثوٌىذۇ. 
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ئبخىرىمي ئبٍەتٍەر لېَىٕچىٍىك ِەزگىٍىذە رەثجىگە ٍبٌۋۇرغبْ، لېَىٕچىٍىك وۆتۈرۋېتىٍگۀذە، 
 ٔېّەت(،  23 – 22رٌۇق لىٍىذىغبْ ئىٕطبٔغب )ٍۇٔۇش ثۇ ٔېّەتىە وۆپٕچە ۋالىتتب تۇزوو

 ھەلمىٕي لبٔذاق ئبدا لىٍىع ٍوٌىٕي وۆرضەتّەوتە. 

 ( 8( َوِإََّل رَبَّْك فَاْرَغْب )7فَِإَذا فَػَرْغَت فَاْنَصْب )
ئۇٔذالتب، لېَىٕچىٍىمتىٓ خبٌىٌ ثوٌغبٔذا ئىجبدەت لىٍىػمب تىرىػمىٓ، ئۇٔىڭ ھەلمىٕي ئبدا » 

 (. 8 – 7) « ثەرگۈچىٕي ٍبد ئەت (!  ٔېّەتە ٍۈزٌۀگىٓ ) لىٍىپ رەثجىڭگ

 

 

 لەٌەَ ضۈرىطي

 

ئىطّي ثىٍۀّۇ « ٔۇْ » ئبٍەتتىٓ ئبٌغبْ ثوٌۇپ، ثەزى راٍۇٔالردا  – 1ضۈرە ئىطّىٕي 
 ئبتىٍىذۇ. 

  (. 1)  «ٔۇْ. لەٌەَ ۋە ئۇالر ٍبزغبْ ٔەضىٍەر ثىٍەْ لەضەِىي! » 
، ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثوٌۇپ دەپ ئبتبٌغبْ« ەٌەَ ٔۇْ ۋەٌم» ئەضىرگىچە  – 4ضۈرە ھىجرى 

ئىطّي ثىٍەْ، ٍۀە ثەزى « ٔۇْ » ثىرال ئىطىُ ثىٍەْ ئبتىٍىػمب ثبغالٔغبْ. ثەزى جبٍالردا 
 ئىطّي ثىٍەْ ئبتبظ ئوِۇِىَالغمبْ. « لەٌەَ » جبٍالردا 

ۇ. ۋەوىٍٍىه لىٍىذ ٕىڭ ھەِّىطىگەثىٍىُ ۋاضتىٍىرى « لەٌەَ» ثۇ ٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
ٔىڭ  دەپ چۈغۀطەن ثوٌىذۇ. ئبٌالھ« ثىٍىُ ۋاضتىٍىرى » ثۇٔىڭغب ئبضبضەْ ضۈرىٕىڭ ئىطّىٕي 

لبٌّبضتىٓ، ٍۀە  اللەٌەَ ثىٍەْ لەضەَ لىٍىػي، پەلەت ثىٍىُ ۋاضتىٍىرىٕىڭ لىّّىتىٕىال وۆرضىتىپ
 .ىذۇِەزوۇر ۋاضتىالرٔىڭ دۇَٔب ۋە ئبخىرەتتە غبھىتٍىك لىٍىذىغبٍٔىمىغب ثىػبرەت لىٍ

 52 – 17ضۈرە، ِەوىىذە دەضٍەپىي ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەردىٓ ثىرى. ضۈرىٕىڭ 
ئبٍەتٍەر ئبرىطىذىىي ثۆٌەن، ئبٌذىٕمي ثۆٌەوتىٓ ثىر ِەزگىٍذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ  –

ثوٌىػي ِۇِىىٓ. ٌېىىٓ ضۈرىٕىڭ توْ رېتىّي ۋە ِەزِۇٔىٕىڭ ثىر پۈتۈٍٔىىي ٔەزەرگە ئېٍىٕغبٔذا 
ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىپىذە ئوخػبظ ثوٌّىغبْ لبراغالر ئبجىسٌىػىذۇ. ٍىك ثۇ ئېھتىّبٌ

ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍغبْ.  ئەٌەقئورۇٔغب، ٍۀي  – 2ثوٌۇپ ٔۇزۇي تەرتىۋىذە  ِەۋجۇت
ِۇززەِّىً؛ ئىجٓ ئبثجبش  – ئەٌەقھەزرىتي ئوضّبٔغب ٔىطجەت لىٍىٕغبْ ٔۇزۇي تەرتىۋىذە 

ب ضۈرىٍىرىٕىڭ ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي ثۇ تىسىٍىػٕي زۇھ – ئەٌەقتەرتىۋىذە 
 تۆت ٔولتىذىٓ لوٌٍىّبٍذۇ:

 ِۇغرىىالرغب لبرىتب جبۋاپ ۋە تەھىذىت خبراوتېرىغب ئىگە. .1
ي ثىٍەْ ثبغٍىغبْ ع روٌي ثوٌغبْ ِۇلبتتبئب ھەرىپھەٍۋە لىٍىع / دىممىتىٕي تبرتى .2

 تۇٔجي ضۈرە.
ٔەلىً  ضۆزى« ثۇرۇٔمىالرٔىڭ ھېىبٍىٍىرى » ىىالرٔىڭ ئبخىرەتٕي ئىٕىبر لىٍغبْ ِۇغر .3

لىٍىٕغبْ. ئۇالرٔىڭ ثۇ ضۆزٔي لىٍىػي ئۈچۈْ ثۇ ضۈرىذىٓ ثۇرۇْ ۋەھىٌ ئبخىرەت 
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ٔي «رەثجىگە لبٍتىع » ئبٍەتتىىي  – 8ھەلمىذە توختبٌغبْ ثوٌىػي وېرەن. ھبٌجۇوي 
 توختبٌّبٍذۇ. ئبخىرەت ھەلمىذەئېٕىك ھبٌذا ضۈرىطىذە  ئەٌەقٔەزەرگە ئبٌّىطبق، 

ثۇ دەي ِۇغرىىالرىغب لبرىتب ئوچۇق دەۋەت غەرت. ٍۇلىرىذىىي ئۈچ ٔولتب ئۈچۈْ  .4
رەضۇٌۇٌالھ غۇٔذاق دەپ ئوٍالپ  –فەترەتي ۋەھىٌ ) ۋەھىَٕىڭ ئۈزۈٌۈپ لېٍىػي 

 –فەترەتي ۋەھىٌ ۋەلەضي  ېَىٕىي ِەزگىٍگە توغرا وەٌّەوتە.لبٌغبْ ( دىٓ و
ىىىٕي ثىٍذۈرۈظ ٔەلەدەر ثۈٍۈن ِەھرۇِىَەت ئىىۀٍ رەضۇٌۇٌالھمب ۋەھىَطىس لېٍىػٕىڭ

ثەٌىىُ ثۇ « ئىسچىٍٍىك » ثۇ ضۈرىٕىڭ ئۈچىٕچي ئبٍىتىذىىي  ئۈچۈْ ثوٌغبٔىذى.
ھەزرىتي ئبئىػە ِەزوۇر ضۈرىٕي فەترەتي ۋەھىَذىٓ  ۋەلۀي ئىّب لىٍغبْ ثوٌطب وېرەن.

 وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ دەٍذۇ.
دەپ ضۈرە  – 7ىراھ ضۈرىطىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ ثىس ثۇ ضۈرىٕي ئىٕػثۇٔىڭغب ئبضبضەْ 

 لبراٍّىس. 
ضۈرە ِۇغرىه / ئىٕىبرچىالرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھمب لبراتمبْ ئبغساوي ئەزىَەتٍىرىٕي رەت لىٍىع 

 ثىٍەْ ثبغالٔغبْ. 

 َما أَْنَت بِِنْعَمِة رَبَّْك ِبَْجُنوفٍ 

« ثوٌغبْ ثىرضي ئەِەش  رەثجىڭٕىڭ ٔېئّىتي ضبٍىطىذا، ضەْ ھەرگىسِۇ جىٓ ِۇضەٌٍەت» 
 (2 .) 

(. ضۈرىٕىڭ  52 – 48ضۈرە ئبخىرىذا ٍۀە ثۇ ِەضىٍىگە لبٍتمبْ ھبٌذا ئبخىرالغمبْ ) 
 ثبغٍىٕىع ئبٍەتٍىرى ئىالھىٌ ئىٍھبَ ۋە تەضەٌٍىٌ خبراوېتىرىغب ئىگە.

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ غەخطىَىتىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذىغبْ ئبٍەت ثۇ 
 ٍەر ئبٌغبْ:ضۈرىذە 

 َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ 

 (. 4« ) ضەْ ھەلىمەتەْ ثۈٍۈن ئەخاللمب ئىگىطەْ » 
ضۈرىٕىڭ فەجر ضۈرىطىذىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي لوثۇي لىٍغبْ ۋالتىّىسدا، لۇرئبٕٔىڭ 

« ثبغ ئىگىطي » ثۇ ضۈرىذىىي  ،ٔبزىً ثوٌۇظ جەرٍبٔىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ تۇٔجي لىططە
ِۇھبتبثي لىططە ئبرلىٍىك (، ٍەِەْ دىَبرىغب خبش ثوٌغبْ ثۇ  32 – 17ىطي ثوٌۇپ ) لىطط

تۇرغۇزۇغٕي  / ئەخاللىٕي ئېڭىٕي« تىٓ تەڭ ثەھرىّبْ ثوٌۇظ ٔېّەت» دا ( لىٍىٕغۇچي خىتبة) 
ئەً ئىٕطبْ! ئبٌالھ ٍولتەن ِۇئبِىٍىذە / چۈغۀچىذە ثوٌّب! » ىغب ِۇھبتبثِەلطەت لىٍّبلتب ۋە 

 ە.دېّەوت« 

 َوََل َيْسَتثْػُنوفَ 

ٌېىىٓ ئبٌالھ ٔىڭ ھبٍبتمب ِۇداخىً ثوٌۇپ تۇرىذىغبٍٔىمىذىٓ ئىجبرەت ھەلىمەتٕي » 
 (. 18« ) ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍغبٔىذى 

ئبٍەتتە، ئبٌالھ ٔىڭ ھەر ۋالىت ھبٍبتمب ئبرٌىػىپ، ئىٕطبْ ئىرادىطىٕىڭ تبٌٍىػىغب  ثۇ
 ىٍىّٕبلتب.لبرىتب ٍېڭي ٍبرىتىػتب ثوٌىذىغبٍٔىمي ئىّب ل
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، ٔبزىً ثوٌۇظ جەرٍبٔىذا ئبخىرەت ھەلمىذە توختبٌغبْ تۇٔجي ضۈرە ثوٌۇپ، ضۈرە ثۇ
ٕىبر لىٍىع پوزىتطىَىطىذە ي ثىٍەْ ئىچۈغۀچىطھەلىمەتىە لبرىتب ئبٌذىٕئبال چىمىرىۋاٌغبْ 

ِەضئۇٌىَىتىٕي تؤۇپ ٍېتىػىە چبلىرِبلتب ۋە ئۆز ِەضئۇٌىَىتىٕي تؤۇپ ثوٌغۇچىالرٔي، 
  .( 43 – 33)  ۀٍەرٔي وۈتۈپ تۇرغبْ دەھػەتٍىه ئبلىۋەتتىٓ خەۋەر ثەرِەوتەٍەتّىگ
 خىتبثي« ئۇالرٔي ِبڭب لوٍۇپ ثەر »  رەضۇٌۇٌالھمب لبرىتىٍغبْ ئبٍەتٍەردە،  – 47 – 44

ئبرلىٍىك، ئۇالرٔىڭ ئەضٍىذە رەضۇٌۇٌالھمب ) ھەلىمەتىە دەۋەت لىٍغۇچىغب ( ئەِەش، ئبٌالھ لب 
 ىمي ئىّب لىٍىٕغبْ. لبرغي چىمىۋاتمبٍٔ

ٕىڭ لەۋِىٕي ئبٌالھ لب چبلىرىػتىٓ ئىجبرەت ٍۇٔۇضھەزرىتي ئبٍەتٍەردە،  – 50 – 48
لىٍىٕغۇچىغب  خىتبةٍىپ، ىجبزىتىطىس تبغالپ وېتىػي ئەضىەرتۋەزىپىطىٕي، ئبٌالھ ٔىڭ ئى

 گە،ٌۇظ ثىٍەْ ثىرۋەزىپىٕىڭ ئېغىرٌىمي ئىّب لىٍىٕىپ ئىذدىَە جەھەتتىٓ تەٍَبرٌىك لىٍذۇرۇ
ھەرگىسِۇ چوڭ ثېٍىمٕىڭ » پ ھەزرىتي ٍۇٔۇش ضبدىر لىٍغبْ خبتبٌىمتىٓ ضبلٍىٕىػمب ثۇٍرۇ

 دەٍذۇ:« ضبھىجىغب ئوخػبظ ثوٌّىغىٓ! 

( َلْوََل َأْف 48فَاْصِبْ ِْلُْكِم رَبَّْك َوََل َتُكْن َكَصاِحِب اْلُْوِت ِإْذ نَاَدى َوُىَو َمْكُظوـٌ )
 (50( فَاْجَتَباُه رَبُُّو َفَجَعَلُو ِمَن الصَّاِْلِنَي )49ِو لَنُِبَذ بِاْلَعَراِء َوُىَو َمْذُموـٌ )َتَدارََكُو نِْعَمٌة ِمْن رَبّْ 

چوڭ ثېٍىمٕىڭ ضبھىجىغب ئوخػبظ ثوٌّىغىٓ! رەثجىڭٕىڭ ھۆوّىگە ضەۋر لىٍغىٓ. ھەرگىسِۇ » 
 ئۆز ۋالتىذا ئۇ غەِىىٓ ھبٌذا رەثجىگە ئىٍتىجب لىٍغبٔىذى. 

چەوطىس ٔېئّىتي ئۇٔىڭ ئىٍتىجبضىغب جبۋاپ ثوٌّىغبْ ثوٌطب ئىذى، ئۇ ئەگەر رەثجىڭٕىڭ 
خبر لىٍىٕغبْ ھبٌذا ثىر لبلبش داٌىغب تبغالٔغبْ ثوالتتي. ٌېىىٓ رەثجىڭ ئۇٔي ) لبٍتىذىٓ ئەٌچي 

 (. 50 – 48« ) ثوٌۇغمب ( تبٌٍىذى ۋە ئۇٔي ٍبخػىالر لبتبرىغب لوغتي 
ر لىٍغۇچي، ھەلىمەتٕي ٍوغۇرغۇچىالرٔىڭ ( ئبٍەتٍەردە، وبپىرالر ) ئىٕىب – 52 – 51

ۋەھىَگە ۋە ئۇٔي ٍەتىۈزگۈچىگە تۇتمبْ پوزىتطىَىطي ثبٍبْ لىٍىٕىپ، ثۇ ۋەزىپىگە تبٌىپ 
لۇرئبٕٔىڭ ئەۋەتىٍىع ِەلطىتي ثبٍبْ  ۋە ئىذدىَە جەھەتتىٓ تەٍَبرٌىك لىٍذۇرۇٌغبْ ٕيثوٌغۇچى

   لىٍىٕغبْ.

( 51ْزلُِقوَنَك بِأَْبَصارِِىْم َلمَّا َسَُِعوا الذّْْكَر َويَػُقوُلوَف ِإنَُّو َلَمْجُنوٌف )َوِإْف َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَيػُ 
 (55َوَما ُىَو ِإَلَّ ذِْكٌر لِْلَعاَلِمنَي )

، خۇددى ضېٕي زىىىر ) لۇرئبْ (ٔي ئبڭٍىغبْ چبغٍىرىذائىٕىبر لىٍغۇچىالر / وبپىرالر 
غۈثھىطىس ثىر ِەجٕۇْ / جىٓ چبپٍىػىپ لبٌغبْ » ي ٍېۋەتىۈدەن / ٍېمتىۋەتىۈدەن لبرىطىّۇ، ضېٕ

 دېطىّۇ ) ٍۀىال ضەۋر لىً! (. « 
  (.   52 – 51ٔەضىھەتتۇر )  –زىىىر ) لۇرئبْ ( تبِبَ ئەھٍي جبھبْ ئۈچۈْ ۋەز 
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ٌذى، ٍىغىٍۋېتىٍذى، ئېٍىپ ٍۆگە» ئبٍەت تىٍغب ئېٍىٕغبْ  – 1ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ئىطّي 

 پېئىٍىذىٓ وەٌگەْ.« وۇۋۋىرات » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ  « تبغالٔذى
 (. 1« ) چبغذا...  ٍۆگەٌگەْلوٍبغٕىڭ ٔۇرى ئۆچىەْ / » 

 ثوٌۇپ، ثۇ ٍەر ٍۈزىٕىڭ ئەجىٍي ثوٌغبْ لىَبِەت ۋە ئبخىرلي ضبئەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه
ٍبراتمبْ لبتٕي ِەخٍۇ ،ثبغٍىٕىػي ثوٌغبْ ٔەرضىٕىڭ ئبخىرى ثوٌىذۇ. پەٍذا ثوٌۇظ ۋە ٍولۇٌۇظ

 ضۈٕٔىتىذۇر. وبئىٕبتمب لوٍغبْ ئبٌالھ ٔىڭ 
ثۇزۇٌۇظ ) وەۋْ ۋە فبضبد ( ھەلىمىتىٕىڭ ئۆزى ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ٍبوي ٍبرىتىٍىع ۋە لۇرئبٔذا 

ضۈرە ثبر ثوٌۇپ، ثۇالردىٓ ثىرى دۇخبْ  14ثۇ ھەلتىىي ثىرەر ئبالھىذىٍىه ثىٍەْ ئبتبٌغبْ 
ە، ھبلمب، لىَبِەت، ٔەثەئ، تەوۋىر، ئىٕفىتبر، ئىٕػىمبق، ضۈرىطي، لبٌغبٍٔىرى جبضىَە، ۋالىئ

 غبغىَە، فەجر، زەٌسەٌە، لبرىئە ۋە فەٌەق ضۈرىٍىرىذۇر. 
دەضٍەپىي ِەزگىٍگە ئبئىت ثۇخبرى ۋە تىرِىسىذا ثۇ ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍىتي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 

 ِۇضھبة ۋە تەپطىرٌەردە تەوۋىر ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 
ِەزگىٍىٕىڭ دەضٍىپىذە، ٔەجُ ضۈرىطىذىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ئېٕىك. ِەوىە  ىٕىڭضۈر

 ئبٍىتىٕي ئىّب لىٍىذۇ. – 23الر ثۇ ضۈرىٕىڭ ثبٍبٔ ىىيئبٍەتٍىرىذ – 18 – 13ٔەجُ ضۈرىطي 
ئورۇٔغب  – 7دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي ٔۇزۇي تەرتىپٍىرىذە ئەئال ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىغب، ضۈرە، 
ئورۇٔذا تۇرىذۇ. چۈٔىي، ثۇ ضۈرىٕىڭ  – 8دە ّىستەرتىۋى بتٍىك ٔۇزۇيئىساھ ثىسٔىڭچەتىسىٍغبْ. 

جبۋاثي، دەي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەوىىٍىه « ِەجٕۇْ ئەِەضتۇر » ئبٍىتىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ  – 22
دەپ ئەٍىپٍىٕىۋاتمبْ دەۋر « ِەجٕۇْ، ضبراڭ، جىٓ چبپٍىػىپ لبٌغبْ » ِۇغرىىالر تەرىپىذىٓ 

تۈرۈپ ثەرِەوتە. ثۇ ٍىپ ئۇچي ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ رىطبٌەتٕىڭ ئبرلب وۆرٔۈغىٕي ئەوىص ئەت
 .ىتىذۇە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرضدەضٍەپىي ِەزگىٍىذ

ضۈرىٕىڭ ثېػىذا ئبخىرلي ضبئەت ۋە ھېطبپ وۈٔي ھەلمىذە ثوٌۇپ، ىٕىڭ ئبٔب تېّىطي، ضۈر
ە ثۇ ۋ ٍەر ٍۈزىٕىڭ ئبخىرلي ضبئىتىذىىي ئۇ ِۀسىرىٍەر جبٍٔىك غەوٍىذە تەضۋىرٌۀگەْ

وبئىٕبتٕىڭ ثۇزۇٌۇظ ھەلىمىتي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ.  ئبرلىٍىك ئبٌالھ لوٍغبْ لبٔۇٔىَەت دائىرىطىذە
دەپ ضەٌجىٌ ٔولتىذىٓ ئىساھٍىغىٍي ثوٌّبٍذۇ. چۈٔىي ثۇزۇٌۇظ « ِبٌىّبٔچىٍىك » ثۇ ثۇزۇٌۇغٕي 

ھ تىٓ غەٍرى ئبٌالھ ٔىڭ ئەِرى ثىٍەْ ثوٌىذىغبْ ئىالھىٌ لبٔۇٔىَەتىە تەۋە ثۇزۇٌۇغتۇر. ثۇ ئبٌال
 تەضۋىرٌەپ ثېرەٌّەٍذىغبْ ِىطٍىطىس ھەلىمەتتۇر. 

ثۇ ئبٍەتٕي ثۇ ئىالھ ٍۆگىٍىػٕىڭ تەپطىرى دېَىػىە ثوٌىذۇ.  – 104ئۀجىَب ضۈرىطي 
ئىالھىٌ ثۇزۇٌۇغتىٓ وېَىٓ ِەٍذأغب وېٍىذىغبْ ئىالھىٌ ٍېڭىذىٓ ٍبرىٍىع ثبضمۇچي ئىٕفىتبر 

  ضۈرىطىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ.
ٔەرضە ھبِبْ ثىر ھەر ئىىىي ھەلىمەتٕي ئەوص ئەتتۈرِەوتە، ثبغٍىٕىػي ثوٌغبْ  ثۇ ضۈرە غۇ

وۈٔي ئبخىرٌىػىذۇ. ئىٕطبْ ثۇ دۇَٔبغب پەلەت ِېھّبْ، ٍەر ٍۈزى ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىر ئۆتەڭ 
ثوٌۇپال لبٌّبضتىٓ، ئۇِۇ ئىٕطبٔغب ئوخػبظ ثىر ِېھّبْ. ٍەر ٍۈزىٕىڭ ئۆِرىگە لبرىغبٔذا، ٍوق 

ئەً ئىٕطبْ! ٔېّەڭگە ئىػىٕىپ تەوەثجۇرٌۇق لىٍىطەْ؟ » ئىگەْ ثوٌغبْ  دېَەرٌىه ئۆِۈرگە
 .» 
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ئىػٍىتىٍگەْ ثوٌۇپ، ثۇ ھەر  لېتىُ 12ۋالىت رەۋىػي دەي « ئىسا » ئبٍەتتە  – 13 – 1
جۈٍِىٕىڭ ِۀە جەھەتتىٓ ِۇضتەلىً ئىىۀٍىىىٕي ثىٍذۈرۈظ ثىٍەْ ثىرگە، وۈچەٍتىع 

دۇَٔب ئۈچۈْ، ئبٌتىطي ئبخىرەت ئۈچۈْ ئىػٍىتىٍگەْ ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثۇٔىڭ ئبٌتىطي 
ئەً ئىٕطبْ، ثۇ ئبگبھالٔذۇرۇغتىٓ خېٍي وۆپ زاِبْ ئۆتتي دەپ ئبخىرەت » ثوٌۇپ، 

 دېّەوتە. « رىئبٌٍىمىٕي ئۇٔتۇپ لبٌّب! 
ثىرىٕچي ثۆٌەن، لۇرئبٔذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئبخىرلي ضبئەتٕىڭ دەھػىتىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ 

 ئبرىطىذا ئۆزگىچە ئورۇٕٔي ئىگىٍەٍذۇ:لىَبِەت ضەھٕىٍىرى 

( َوِإَذا اْلِعَشاُر 3( َوِإَذا اْْلَِباُؿ ُسيػَّْرْت )2( َوِإَذا النُُّجوـُ اْنَكَدَرْت )1ِإَذا الشَّْمُس ُكوَّْرْت )
( 7َجْت )( َوِإَذا النػُُّفوُس ُزوّْ 6( َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجَّْرْت )5( َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت )4ُعطَّْلْت )

( َوِإَذا السََّماءُ 10( َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرْت )9( بَِأيّْ َذْنٍب قُِتَلْت )8َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت )
( َعِلَمْت نَػْفٌس َما 13( َوِإَذا اْْلَنَُّة أُْزلَِفْت )12( َوِإَذا اْلَِْحيُم ُسعَّْرْت )11ُكِشَطْت )
 (14َأْحَضَرْت )

تۆوۈٌگەْ چبغذا، تبغالر  پرى ٍۆگەٌگەْ / ئۆچىەْ چبغذا، ٍۇٌتۇزالر ئۆچۈلوٍبغٕىڭ ٔۇ» 
گۇِراْ ثوٌغبْ چبغذا، ثوغبز تۆگىٍەر تبغٍىۋېتىٍگەْ چبغذا، ٍبۋاٍي ھبٍۋأالر توپالٔغبْ چبغذا، 
دېڭىسالر ثۇٌذۇلالپ لبٍٕىتىٍغبْ چبغذا، پۈتۈْ ئىٕطبٔالر ئبٍرىٍغبْ چبغذا، تىرىه 

ْ لبٍطي گۇٔبھ ثىٍەْ ئۆٌتۈرۈٌذۈڭ؟ دەپ ضوراٌغبْ چبغذا، وۆِۈۋېتىٍگەْ لىسدىٓ ضە
) ئىٕطبٔالرٔىڭ ( ئەِەي دەپتىرى ئېچىٍغبْ چبغذا، ئبضّبْ ئېچىپ تبغالٔغبْ چبغذا، 
جەھۀٕەِٕىڭ ئوتي لىسىتىٍغبْ چبغذا، جۀٕەت ٍېمىٕالغتۇرۇٌغبْ چبغذا، ھەر ئبدەَ ئۆزىٕىڭ 

 (. 14 – 1« )  ەٍَبرٌىغبٍٔىمىٕي ) ٍېمىٕذىٓ ( ثىٍىذۇتٔېّە 
ذىغبٍٔىمي، ىئبٍەتتە ئىٕطبٔغب ثېرىٍگەْ ئۆِۈر ۋە ثبرٌىك ئىّىبٔالرٔىڭ ھېطبثي ئېٍىٕ – 14

لبزأذا ٔېّە » جبزا ثېرىٍىذىغبٍٔىمي ئەضىەرتىٍىپ،  –ئۇٔىڭغب لبرىتب ئىٕطبٔغب ِۇوبپبت 
تٕي ئبدا دېّەوتە ۋە ئىٕطبٔالرٔي ئۈضتىگە ئبٌغبْ ِەضئۇٌىَە« ِۈچىە غۇ چىمىذۇ ۆثوٌطب، چ

 لىٍىػمب ۋە ھەر ئىػٕي لىٍغبٔذا ئبخىرەتتىىي جبۋاپىبرٌىمٕي ئۇٔتۇِبضٍىممب دەۋەت لىٍّبلتب. 
ئبٍەتٍەردە  ٍۇٌتۇز، وېچە ۋە ضەھەر غبھىت لىٍىٕىپ، لۇرئبْ / ۋەھىَٕىڭ  – 25 – 15

 ئبٌالھ تەرىپىذىٓ ئەۋەتىٍگۀٍىىي، ئۇٔي رەضۇٌۇٌالھمب ٍەتىۈزگۈچىٕىڭ جىجرىئىً ئىىۀٍىىي
ۋە ئۇٔىڭ ِەرتىۋىطي ھەلمىذە ِەٌۇِبت ثېرىٍگەْ ۋە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۇٔي ئەضٍي ھبٌىتىذە 

ئىٕىبضٍىرىغب لبراتمبْ وۆرگۀٍىىي تەضتىك لىٍىٕغبْ. ِۇغرىىالرٔىڭ لۇرئبْ ۋە رەضۇٌۇٌالھمب 
ۋەھىَٕىڭ ئبٌالھ ٔىڭ ضۆزى ئىىۀٍىىي ۋە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌالھ ٔىڭ  ،رەددىَە ثېرىٍىپ

 ئىىۀٍىىي تەوىتٍۀگەْ. ئەٌچىطي 
دەپ « لەٍەرگە وېتىۋاتىطىٍەر؟ » لىٍىپ  خىتبةئبٍەتتە پۈتۈْ ئىٕطبٔىَەت ئورتبق  – 26 

ٍبرىتىٍىع ِەلطىتي ۋە ِەضئۇٌىَىتي ھەلمىذە ئوٍٍىٕىػمب  ئبي لوٍغبْ ۋە ئىٕطبٔالرٔيوض
 چبلىرغبْ. 
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 فَأَْيَن َتْذَىُبوفَ 
 (. 26)  «لەٍەرگە وېتىۋاتىطىٍەر؟ » 

ئبٍەتٍەردە لۇرئبٕٔىڭ ئەۋەتىٍىع ِەلطىتىٕىڭ ئىالھي ٍېتەوچي ۋە ٍوي  – 29  – 27
ئەگەغّەضٍىه ئىختىَبرىٕىڭ ئىٕطبٔذا  –وۆرضەتىۈچي ئىىۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕىپ، ئەگىػىع 

ئىىۀٍىىي ئىّب لىٍىٕغبْ. ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبٔالرٔي توغرا ٍوٌغب ِېڭىػي ئۈچۈْ ئەلىً، ئىرادە 
ىىي، ئەگەر ثۇالرٔي ثەرِىگەْ ثوٌطب ئىٕطبٔالرٔىڭ ھېچٕەرضىٕي ۋە ٍېتەوچي ثەرگۀٍ

 تبٌٍىَبٌّبٍذىغبٍٔىمي ئەضٍىتىپ ئۆتۈٌگەْ. 

( َوَما َتَشاُءوَف ِإَلَّ َأْف 28( ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْف َيْسَتِقيَم )27ِإْف ُىَو ِإَلَّ ذِْكٌر لِْلَعاَلِمنَي )
 (29َيَشاَء اللَُّو َربُّ اْلَعاَلِمنَي )

ئۇ زىىىر ) لۇرئبْ ( پۈتۈْ ئەھٍي جبھبٔغب ٔەضىھەتتۇر. ئىچىڭالردىٓ توغرا ٍوٌغب » 
ِېڭىػٕي خبالٍذىغبٔالرغب ) لۇرئبْ ( ٔەضىھەتتۇر. ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجي ئبٌالھ ) ضىٍەرگە ئىرادە 

 (.  29 – 27« ) ثېرىػٕي ( خبٌىّىغبْ ثوٌطب ئىذى، ضىٍەر ھېچٕەرضىٕي خبٌىَبٌّبٍتىڭالر 

  

 

 ال ضۈرىطيئئە
 

ِۇتٍەق ئۈضتۈْ، ئۇٌۇغٍۇلتب » ْ ۇپ وەٌگەئىطّي ضۈپەت ثوٌ تەئبٍەت – 1ە ِەزوۇر ضۈر
 :ٌغبْتبئبوەٌىّىطي ثىٍەْ « ئەئال » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ «  تەڭذىػي ٍوق

  (. 1« ) ھەِّىذىٓ ئۈضتۈْ رەثجىڭٕىڭ ٔبِىٕي پبن دەپ ئېتىمبد لىً! » 
ي ھۇضٕبضىذىٓ ثىرىذۇر. ثۇ ئىطىُ لۇرئبٔذا ثۇ ٍەردىٓ ضۈرىٕىڭ ئىطّي ئبٌالھ ٔىڭ ئەضّبئ

ئبٍەتتە ئبٌالھ ٔىڭ ضۈپىتي ھبٌىتىذە  – 20ثبغمب ٍۀە ثىر ٍەردە، ٍۀي ٌەًٍ ضۈرىطي 
 ئىػٍىتىٍگەْ. 

ھۇضٕبضي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ ٔۇر، فبتىر، غبفىر  –ئەئال ضۈرىطي، ئبٌالھ ٔىڭ ئەضّبئي 
 ۈرىذىٓ ثىرى.) ِۇئّىٓ ( ۋە رەھّبٔذىٓ ئىجبرەت ثەظ ض

ضۈرە، ِۇضھبپ ۋە تەپطىرٌەرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپچىٍىىىذە ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 
 ضبھبثىٍەردىٓ وەٌگەْ رىۋاٍەتٍەردە ثىرىٕچي ئبٍەت ثىٍەْ ئبتبٌغبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌّبلتب. 

ئىجٓ ضۈرە رىطبٌەتٕىڭ دەضٍەپىي ِەزگىٍىذە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەردىٓ ثوٌۇپ، 
، ئەٌەق»  ئىىرىّە رەزىَبٌالھۇئۀھۇ ۋە ھەضەْ ئەٌجەضىرىذىٓ وەٌگەْ رىۋاٍەتٍەردەئبثجبش، 

لېتىّذا ٔبزىً   - 7 وېَىٓ« لەٌەَ، ِۇززەِّىً، ِۇددەضطىر، ِەضەد ۋە تەوۋىر ضۈرىٍىرىذىٓ 
فبتىھە تىسىٍّىىىە  ىذەۋزەٍىذ تەرتى ىٓ. جبثىر ثضۈرە لبتبرىغب تىسىٍغبْ ثوٌغبْ

ٍغبْ. ثىسٔىڭچە ثۇ ضۈرە تەوۋىر ضۈرىطي ثىٍەْ تىسى غبئورۇٔ – 8 وىرگۈزۈٌگۀٍىىي ئۈچۈْ
 .توغرا وېٍىذۇ ئورۇٔغب – 9ٌەًٍ ضۈرىطي ئبرىطىذا ٍۀي 
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ھەَ ئبجىسٌىك ثوٌغبْ ئەضتە تۇتۇظ ۋە ئۇٔتۇظ  ٔېّەتئىٕطبْ ئۈچۈْ ھەَ ە، ضۈر
 ب لىٍغبْ.ئبٔب تېّلبثىٍىَىتي 

رىٍەرگە ئوخػبظ، ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي ضۈرە دەضٍەپىي ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثبغمب ضۈ
ِۇھبتبثي ثوٌغبْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ غەخطىَىتىٕي، دۇَٔب لبرىػىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت 
لىٍغبْ. ئبٌذىٕمي تولمۇز ئبٍەتتە خىتبة ثىۋاضتە ھبٌذا تۇٔجي ِۇھبتبثمب لبرىتىٍغبْ. ثىرىٕچي 

 ئبٍەت ثىر ئەِىر / ثۇٍرۇلتۇر:

 ْعَلىَسبِّْح اْسَم رَبَّْك اْْلَ 

 (. 1« ) ھەِّىذىٓ ئۈضتۈْ رەثجىڭٕىڭ ٔبِىٕي پبن دەپ ئېتىمبد لىً! » 

ئبٍىتىذە  – 1 ىٕىڭتەضجىھبت، ِەزوۇر ضۈرٔەثەۋى ھەر ٔبِبزدا ضەجذىذە تەورارالٔغبْ 
 .ذۇرىتەدثىمجبٍٔىك  ئېغىسدىىي ثۇ ئىالھىٌ ثۇٍرۇلٕىڭثېرىٍگەْ 

ال لبٌّبضتىٓ، ئۇٔي ٍبرىتىٍىع ئبٍەتٍەردە ئبٌالھ ٔىڭ ِەخٍۇلبتٕي ٍبرىتىپ – 5 - 2
گەتىۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕىع ثىٍەْ ثىرگە، ٍبرىتىٍىع ۋە ۈِەلطىتىگە ٍۈزٌۀذۈرگۀٍىىي ۋە ئ

ئبخىرٌىػىػتىٓ ئىجبرەت ئىالھىٌ لبٔۇٔىَەت ) ضۈٕٔەتۇٌالھ ( ئەضىەرتىٍىپ، ئۆضۈٍِۈوٍەر ِىطبي 
 ذىغبٍٔىمي ئىّب لىٍىٕغبْ. لىٍىٕىع ئبرلىٍىك ئىٕطبٕٔىڭّۇ ثىر وۈٔي ثۇ دۇَٔبدىٓ خوغٍىػى

 الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى
پۈتۈْ ِەخٍۇلبتالرٔي ٍبراتتي ۋە ئۇالرٔي ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىٕي ئبدا لىٍغۇدەن ثىر  ئبٌالھ »

 (.  2« ) لبثىٍىَەتىە ئىگە لىٍذى 
وبئىٕبت  –ضۈرە ھەجىُ جەھەتتىٓ وىچىه ثوٌطىّۇ، لۇرئبٕٔىڭ ئبٔب تېّىطي ثوٌغبْ ئبٌالھ 

بْ ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەت ھەلمىذە لىطمىچە توختۇٌۇپ، ثۇ ِۇٔبضىۋەتٕىڭ ئېغىپ ئىٕط –
  وەتّەضٍىىىذە ۋەھىَٕىڭ ئوٍٕبٍذىغبْ روٌي تەوىتٍۀگەْ.

ھەزرىتي ئەٌي، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ ضۈرىٕي ٔبِبزالردا وۆپ ئولۇغىٕي، رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ضۈرىٕي 
ضۈرىگە ئەھّىَەت ثېرىػىٕىڭ ضەۋەثىٕي، ٍبخػي وۆرەتتي دەپ ئىساھٍىغبْ. رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ 

ضۈرە ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ِەزِۇٔذىٓ ئىسدەغىە توغرا وېٍىذۇ. رىۋاٍەتٍەرگە لبرىغبٔذا، 
ئبدا لىٍغبْ ٔبِىسىذا، ئەئال ثىٍەْ ئەڭ ئبخىرلي لېتىُ جبِبئەت رەضۇٌۇٌالھ ۋاپبتىذىٓ ثۇرۇْ 

  ۋە وبفىرۇْ ضۈرىطىٕي ئولۇغبْ.
ضۇٌۇٌالھمب ئىٍھبَ ثېرىٍگەْ ثوٌۇپ، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌالھ ٔىڭ ئبٍەتٍەردە، رە – 10 – 6

ئبٌالھ ٔىڭ ٍوغۇرۇْ ۋە ئبغىبرا ھەر ٔەرضىٕي ثىٍىپ  .ٍېتەوچىٍىىىذە ئىىۀٍىىي تەوىتٍۀگەْ
ٔبتوغرا  ئورۇٔالغمبْ اوىػىٍەر تەضەۋۋۇرىذئبٌالھ ھەلمىذە، ضىەرتىٍىپ، تۇرغۇچي ئىىۀٍىىي ئە

 –ْ. ھەلىمەتىە لۇالق ضبٌغۇچىالرغب لۇرئبْ ئبرلىٍىك ۋەز رەددىَە ثېرىٍگە چۈغۀچىگە
 ٔەضىھەت لىٍىػمب ثۇٍرۇٌغبْ. 

ئبٍەتٍەردە لۇرئبٔذىٓ ٍۈز ئۆرىگۈچىٍەرٔىڭ ضۈپىتي ۋە ئۇالرٔىڭ ثۇ لىٍّىػي  – 13 – 11
 ضەۋەپٍىه ئبخىرەتتە دۇچبر ثوٌىذىغبْ ئبلىۋىتي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. 

 ەلطىتىگە ٍەتىۈچىٍەرٔىڭ ضۈپىتي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ئبٍەتٍەردە ئبخىرەتٍىه ِ – 15 – 14
ئبٍەتتە ئىٕطبٕٔىڭ دۇَٔبٌىك ٔەرضىٍەرگە ثېرىٍىپ وېتىذىغبْ ئبجىسٌىمي تىٍغب  – 17 – 16

ئېٍىٕىپ، دۇَٔبٌىك ٔەرضىٍەرٔىڭ ئىٕطبٔغب ئېّتىھبْ لىٍىپ ثېرىٍگۀٍىىي، ئۇٔىڭغب لۇي ثوٌۇپ 
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ئّىٕٕىڭ ئۇپۇلىذا ھەر دائىُ ثبلىٌ ثوٌغبْ ئبخىرەت لبٌّبضٍىك تەۋضىَە لىٍىٕىع ثىٍەْ ثىرگە، ِۇ
 ثوٌىػي وېرەوٍىىي ئەضىەرتىٍگەْ. 

ٔەضىھەتٍەرٔىڭ لۇرئبٔذىٓ ثۇرۇٔمي ئىالھىٌ  –ئبٍەتٍەردە لۇرئبٔذىىي ۋەز  – 19 – 18
الردىّۇ ثبرٌىمي، ٍۀي ھەزرىتي ئىجراھىُ ۋە ِۇضبٔىڭ دىٕي ثىٍەْ ِۇھەِّەد وىتبث

ڭ ثىر ئىىۀٍىىي، ثۇالرٔىڭ ئبٌالھ تەرىپىذىٓ ئەۋەتىٍگەْ ئەٌچي ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ دىٕىٕى
 ئىىۀٍىىي ئەضىەرتىٍگەْ. 

 

 

 ٌەًٍ ضۈرىطي

 

ضۆزىذىٓ « ٌەًٍ »  ِۀىطىذىىي« وېچە » تىٍغب ئېٍىٕغبْ  تەئبٍەت – 1ضۈرىٕىڭ ئىطّي 
 :غبْېٍىٕئ

  (. 1« ) لبراڭغۇٌۇلي ئبٌەِٕي لبپٍىغبْ وېچە ثىٍەْ لەضەِىي!... » 
، لۇرئبْ تىٍىذا ئىچىذىٓ ٍورۇتمىٍي ثوٌىذىغبْ لبراڭغۇٌۇلٕىڭ ئىطّي ثوٌۇپ، ٌەًٍ

وېچىٕىڭ لبراڭغۇٌۇلىذىٓ لۇتۇٌۇظ ئۈچۈْ، وېچىذىٓ لۇتۇٌۇظ غەرت ئەِەش. ئۇٔىڭ ئىچىذە 
 تۇرۇپّۇ لبراڭغۇٌۇلتىٓ لۇتۇٌغىٍي ثوٌىذۇ. ئبً ٍورۇلي ثۇٔىڭ تىپىه دەٌىٍي.

ۇٔي ئىچىذىٓ ٍورۇتمىٍي ثوٌّبٍذۇ. لۇرئبْ ثۇ خىً لبراڭغۇٌۇق ثبروي، ئ ثىر ٍۀە غۇٔذاق
ثوٌۇپ، ثۇ « الَ زا» دەپ ئبتبٍذۇ. ئۇٔىڭ ثىرٌىه غەوٍي « زۇٌۇِبت » لبراڭغۇٌۇلٕي 

ە لبراڭغۇٌۇلىغب ئوخػىّبٍذۇ. ئۇٔىڭذىٓ لۇتۇٌۇظ ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ئىچىذىٓ لبراڭغۇٌۇق وېچ
ە تۇرۇپ ھەلىمەتىە ئېرىػىىٍي ۇ خۇددى ثبتىٍغب ئوخػبٍذۇ. ثبتىٍٕىڭ ئىچىذئچىمىع الزىُ. 

ثوٌّبٍذۇ. غۇڭب، ثبتىٍذىٓ لۇتۇٌۇظ الزىُ. زۇٌّەت ثىٍىّٕىگەْ ۋە وۆرۈّٔىگەْ ٔەرضە ثوٌۇپ، 
لورلۇ ھېص  ئىٕطبْ ،« ەتبٌجبھ» طبٔي ٔەزرىذە ئىالھمب ئوخػبٍذۇ. وېچە جبھىٍىَەت ئىٕ

ەت لىٍىپ، وېچىٕىڭّۇ لىٍىذىغبْ ثىر زاِبْ تىٍىّىذۇر. لۇرئبْ ثۇ جبھىٍىَەت چۈغۀچىطىٕي ر
ثبروي، ِىڭ ئبٍذىّٕۇ  ئبٌالھ ٔىڭ ثىر ِەخٍۇلي ئىىۀٍىىىٕي تەوىتٍەٍذۇ. غۇٔذاق وېچىٍەر

ضىر ۋە ئبٌىُ ثوٌغبْ ە، ِبٔب ثۇ وېچىذە لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ. ثثوٌۇپ خەٍرىٍىه
 ئبٌالھ ئۈچۈْ وېچە ۋە وۈٔذۈزٔىڭ پەرلي ٍوق.

دەپ ئبتبٌغبْ. ثۇخبرى ۋە تىرِىسىذا ثىرىٕچي « ەٍٍي ۋەٌٍ» ضۈرە ثەزى تەپطىرٌەردە 
 ئبٍىتي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 

ضۈرە رىطبٌەتٕىڭ دەضٍەپىي ِەزگىٍىذە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ضۈرىٕىڭ تېّىطي 
ىذە ٔبزىً ثوٌغبْ دېگۈچىٍەر، ثبظ لەھرىّبٔي دىٕضۈرىٕي ِەۋە ئۇضٍۇثي ثۇٔي دەٌىٍٍىّەوتە. 

 – 10 – 5ثىر ئىٕفبق ۋەلەضىٕي،  ٓ داھذاھ ئەي ثەٌەۋى ثوٌغبْئۀطبرالردىٓ ضبثىت ثى
ئبٍەتٍەرٔىڭ ٔۇزۇي ضەۋەثي دەپ وۆرضىتىذۇ. ثۇ توغرا ئۇضٍۇة ئەِەش. چۈٔىي، ٍىٍالر ئىٍگىرى 
ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرە ٍبوي ئبٍەتٍەر ثىٍەْ، ٍىٍالر وېَىٓ ٍۈز ثەرگەْ ۋەلە ئبرىطىذا ِۇٔبضىۋەت 

ٔولتىئىٕەزىرى ثىٍەْ لبرىغبٍٔىمىٕىڭ  خىتبةَگە ثىر جبٍٔىك لۇرۇظ، لۇرئبْ ٔەضٍىٕىڭ ۋەھى
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ٔەتىجىطىذۇر. ضۈرىٕىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي لبراغٕي ئۀئبَ ضۈرىطىذە 
 ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ئۆٌچەٍِەر تەضتىمٍىّبٍذۇ. 

ٍەر ر ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىذا فەج - ئەئال دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي ٔۇزۇي تەرتىپٍىرىذە ضۈرە
غبْ ثوٌۇپ، ثۇ ضۈرىٕىڭ وېچىگە لەضەَ لىٍىع ثىٍەْ ثبغالٔغبْ تۇٔجي ضۈرە ئىىۀٍىىىٕي ئبٌ

 اؿ» ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ  ئىىۀٍىىي ِۇھبتبثمب ِەٌۇَتىٍغب ئېٍىٕغبْ وېچىٕىڭ  ثىٍذۈرىذۇ.
ذا غبْ ھبٌىٕدەپ تىٍغب ئېٍىٕىػي ۋە غبھىت لىٍ« ٍەًٍ ئەٌ - اللَّْيلِ »  لوغۇِچىطي ثىٍەْ «

لىٍىٕغۇچي ) رەضۇٌۇٌالھ ( ثىٍىذىغبْ وېچە ئىىۀٍىىىٕي  خىتبةثبغٍىٕىػي، ِەزوۇر وېچىٕىڭ 
 ثىسٔىڭ ثىٍذۈرِەوتە. ثۇٔىڭ لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌغبْ وېچە ثوٌۇظ ئېھتىّبٌٍىمي ٍۇلىرى.

 .ئورۇٔغب ٍەرٌەغتۈرۈٌذى  – 10 ئىساھبتٍىك ٔۇزۇي تەرتىۋىّىسدە ضۈرە
غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي  ئېڭىٕيِۈٌۈوٕي لبٔذاق ضەرپ لىٍىع  –لىٍىٕغۇچىذا ِبي  خىتبةە ضۈر

ِۈٌۈن ئىٕطبٔغب ئبٌالھ تەرىپىذىٓ ثېرىٍگەْ ثىر ئبِبٔەت ثوٌۇپ،  –ِەلطەت لىٍّبلتب. ِبي 
ِەزوۇر ئبِبٔەتىە خىَبٔەت لىٍّبضٍىك وېرەن. غبھىت ثوٌۇظ ِۇئّىٕٕىڭ ِەضئۇٌىَىتىذىٓ ثىرى. 

ثىٍەْ ثبغالٍذۇ. ثىرىٕچىطي، ِەخپىٌ ۋە ئبغىبرا ضۈرە ئىىىي جۇپ غبھىتٕي گۇۋاھچي لىٍىع 
ٌىك ۋە ثبٍٍىمٕي ثېرىٍگەْ ضەدىمىٕي ئىّب لىٍغبْ وېچە ۋە وۈٔذۈزٔي؛ ئىىىىٕجىطي، پېمىر

لبٔۇٔىَىتي ئىچىذە چۈغۈٔۈغىّىس ئۈچۈْ، ثۇ ِىسإٔىڭ ئەڭ تىپىه لۇتۇپٍۇق  ھبٍبتٕىڭ لوغّبق
. ثۇٔىڭغب ِبش ( 3 – 1)  ىٍەْ ثبغٍىغبْچىػىٍىمٕي غبھىت لىٍىع ث -ِىطبٌي ثوٌغبْ ئەروەن 

ھبٌذا ئىٕطبٔالرٔىڭ وىػىٍىه ھبٍبتتىىي ئىجتىّبئىٌ ئورٔي، خىسِەت ضبھەضي ۋە 
 –دائىرىطىذىىي ئوخػبغّبضٍىمالرغب وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ثۇراٍذۇ. ئبٔذىٓ ئىٕطبٕٔي ِبي 

 (.  4 ِۈٌۈوٕىڭ لۇٌي ئەِەش، ئۇٔىڭ خوجبٍىتىٕي ثوٌۇغمب چبلىرىذۇ )

( َوأَمَّا َمْن َبََِل 7( َفَسنُػَيسّْرُُه لِْلُيْسَرى )6( َوَصدََّؽ بِاْلُْْسََن )5مَّا َمْن أَْعَطى َواتػََّقى )فَأَ 
( َوَما يُػْغِِن َعْنُو َمالُُو ِإَذا تَػَردَّى 10( َفَسنُػَيسّْرُُه لِْلُعْسَرى )9( وََكذََّب بِاْلُْْسََن )8َواْستَػْغََن )

(11) 
ۈچۈْ ( تەِەضىس ھبٌذا ثەرضە ۋە ئبٌالھ لب ِۇھتبج ئىىۀٍىىي وىّىي ) ئبٌالھ ئ» 

چۈغۀچىطي ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍطب، ھەِذە تېخىّۇ ٍبخػىطي ثىٍەْ 
) ِۇوبپبتٍىٕىذىغبٍٔىمىغب ( ئىػۀطە، ئۇٔىڭغب ھوزۇر ۋە خوغبٌىممب ئېرىػتۈرىذىغبْ ٍوٌٕي 

 «.ئبضبٔالغتۇرۇپ ثېرىّىس 
ئۆزىگە ٍېتەرٌىه وۆرضە ) ئۆزىٕي ئبٌالھتىٓ ثىھبجەت ي ئۆزىٕوىّىي ثېخىٍٍىك لىٍىطب ۋە » 

ھېطبثٍىطب (، ھەِذە ئەڭ ٍبخػىٕىڭ ) ۋەھىَطىٕي ( ئىٕىبر لىٍطب، ئۇٔىڭغب لېَىٕچىٍىك ۋە 
پبالوەت ثىٍەْ توٌغبْ ٍوٌٕي ئوڭبٍالغتۇرۇپ ثېرىّىس. ئۇ جەھۀٕەِگە ثېػىچىالپ تبغالٔغبْ 

« ھرىّبْ ثوٌّىغبْ ( ِېٍي ئۇٔي لۇتمۇزۇپ لبالٌّبٍذۇ ۋالىتتب، ) ئبٌالھ رازىٍىمي ئۈچۈْ تەڭ ثە
 (5 – 11     .) 

ِۈٌۈوٕي ثبغمىالر ثىٍەْ تەڭ  –ئبٍەتٍەردە ئبٌالھ تەرىپىذىٓ ئىىراَ لىٍىٕغبْ ِبي ثۇ 
ئبٌالھ تەضەۋۋۇرى، زېھٕىذىىي ئەضىٍىذە ئىٕطبٕٔىڭ ، ٕىڭثەھرىّبْ ثوٌۇظ ٍبوي ثوٌّبضٍىم
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 .ئىىۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕغبْئەخاللي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه  ِەضئۇٌىَەت ۋە ئبخىرەتىە ئىّبْ
 چىغب جۀٕەتىە ٍەتىۈزىذىغبْ ٍويئبٌالھ ٍوٌىذا ضەرپ لىٍغۇ ) ثېرىٍگەْ ٔېّەتٕي (

ئبڭٕي  تۆۋۀذىىيِۇئّىٓ غۇٔي ئۇٔتۇِبضٍىمي ۋە  . ثۇ ضەۋەپتىٓ( 7)  الغتۇرۇپ ثېرىٍىذۇئبضبٔ
 ئۆزىذە ٍېتىٍذۈرۈظ الزىُ: 

ٓ ھەرگىسِۇ ئېٍىع ئۈچۈْ ثىر ٔەرضىٕي تەٌەپ لىٍّبٍذۇ، ئەوطىچە ئۇٔىڭغب ئبٌالھ ثۀذىذى
 تېخىّۇ وۆپ ثېرىع ئۈچۈْ ضەرپ لىٍىػمب ثۇٍرىَذۇ. 

 
  

 –( دېگەْ ئبٌالھ، ِبي  12« ) غۈثھىطىس ثىس ِەضئۇٌّىس  –توغرا ٍوٌٕي وۆرضىتىػىە غەن » 
ىٍەرٔي الۋۇٌذاپ تۇرغبْ ئوتتىٓ ض» ِۈٌۈن ئبِبٔىتىگە خىَبٔەت لىٍغۇچىالرٔي ئبگبھالٔذۇرۇپ: 

 ( دەٍذۇ. 14« ) ئبگبھالٔذۇرىّەْ 
ِۈٌۈوٕي ثبغمىالر ثىٍەْ تەڭ ثەھرىّەْ ثوٌغبٔذا، لبرغي تەرەپتىٓ تېخىّۇ وۆپ  –ِبي 

ھېطبة » ثۇ  وېرەن. ثوٌّبضٍىك ثەھرىّبْ ۋەٍبوي ثبغمب ثىر ٔىَەت ثىٍۀْەپىە ئىگە ثوٌۇظ 
ئېڭىٕي «  ھبضجي ئەخالق»  ِۇھبتبثىذا، ۋەھىٌ غب ِۇٔبضىۋەتٍىه. ھبٌجۇوي«ئەخاللي 

غەوىٍٍۀذۈرىذۇ. ئۇ ئبٌالھ ئۈچۈْ خبٌىطٍىمتۇر. ٍۀي، پەلەت ئبٌالھ رازىٍىمي ئۈچۈْ ثوٌىػي 
 وېرەن. 

ِو ( ِإَلَّ ابِْتَغاَء َوْجِو رَبّْ 19( َوَما ِْلََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُُتَْزى )18الَِّذي يُػْؤِت َماَلُو يَػتَػزَكَّى )
 (20اْْلَْعَلى )

ئۇ غۇٔذاق وىػىذۇروي، ِېٍىٕي چىٓ دىٍىذىٓ ) ئبٌالھ رازىٍىمي ئۈچۈْ ( ضەرپ لىٍىپ  »
پبوٍىٕىذۇ. ثۇٔي ئەِەٌگە ئبغۇرغبٔذا ھەرگىسِۇ ثىراۋٔىڭ ٍبخػىٍىمىٕي ٍبٔذۇرۇظ ئۈچۈْ 

- 18« )  ئەِەش، پەلەت ئۇٌۇغ رەثجىٕىڭ رازىٍىمىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ئىػتىَبلي ثىٍەْ لىٍىذۇ
20    .) 

 ضۈرە دائىُ ئەضىەرتىٍىػي وېرەن ثوٌغبْ ھەلىمەتٍەرٔي ئەضٍەتىەْ ھبٌذا ئبخىرٌىػىذۇ. 
 ئبٌالھ ئۈچۈْ ضەرپ لېٍىع ئبٍرىٍىپ لېٍىع ئەِەش، ئەوطىچە ھەضطىٍەپ ئېٍىػتۇر

 (21 ) . 
  

 

 فەجر ضۈرىطي

 

 :ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ« فەجر » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍىتىگە ئبضبضەْ 
 (. 1« ) ٍېرىپ چىممبْ ضەھەر غبھىت ثوٌطۇْ!  لبراڭغۇٌۇلٕي -ر فەج» 

دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذۇ. « ٍېرىپ چىمىع » فەجر وەٌىّىطي ئەضٍىذە پېئىً ثوٌۇپ، 
ضەھەر وەٌىّىطي ثىٍەْ ئىپبدىٍىٕىذۇ. « فۇجۇر » ، غەر ثوٌغبْ «فەجر » ٍبخػي ثوٌغبْ 
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گۇٔبھ  دەپ ئبتىٍىذۇ.« فەجر » ىمي ئۈچۈْ ٍەرٔي ٍېرىپ چىممبٍٔثۇالق ضۈٍي  وېچىٕي؛
دەپ ئبتىٍىذۇ. « فۇجۇر » ئىٕطبٕٔىڭ وىػىٍىىىٕي ٍېرىپ، ئۇٔي ٍبرا لىٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ 

ئۈچۈْ ئۇرۇظ ھبراَ لىٍىٕغبْ ئبٍٕىڭ ھۆرِىتىٕي دەپطۀذە لىٍغبٍٔىمي جبھىٍىَەت ئۇرۇغٍىرى 
 دەپ ئبتبٌغبْ. « فىجبر » 

» ۋەٍبوي « ئۇ ِەٌۇَ ضەھەر » ٍبوي « ك ضەھەرٌەر ثبرٌى» فەجرٔىڭ ِۀىطي ئىچىذە 
ثبر. ثىرىٕچي ئبٍەتتىىي فەجر، ِۀب  ِۇردېگۀذەن ِۀىٍە« ي تۇٔجي ضەھىرى ِەجۇدىَەتٕ

جەھەتتىٓ ٍولٍۇق لبراڭغۇٌۇلىٕي ٍېرىپ، ِەۋجۇدٌۇق تبڭ ضەھىرىگە چىمىػٕي ثىٍذۈرىذۇ. فەجر 
ٔي ئىپبدىٍىگەْ ئىطىّالردىٓ «وٌۇظ ث» ضۈرىطىّۇ ئىٕفىتبر ۋە فەٌەق ضۈرىطىگە ئوخػبظ 

 ثىرى. ضۈرە ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.  
ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ دەضٍەپىي ضۈرىٍەردىٓ ثىرى. دەضٍەپىي ِەزگىٍگە ئبئىت 
ٔۇزۇي تەرتىپٍىرىذە ٌەًٍ ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇٔىڭغب ئېتىراز لىٍغۇدەن لوٌىّىسدا 

ٌېىىٓ فبضىال ٍۈزەوي لبراغتب ثىر لېتىّذا ٔبزىً ثوٌّىغبٔذەن تۇٍغۇ ثېرىذۇ. ثىر ئبضبش ٍوق. ضۈرە 
 – 16ۋە  15ِەدىٕە ِەوتىۋىٕىڭ  –ھەرىپٍىرىٕىڭ وۆپٍىىي ) ضەوىىس ھەرىپ ( ۋە ِەوىە 

ئبٍەتٍەرٔي تۆت ئبٍەت دەپ لبرىغبٍٔىمي ٔەزەرگە ئېٍىٕغبٔذا، ضۈرىٕىڭ ئىىىي پەرلٍىك 
لمىذىىي لبراظ پۇت تېرەپ تۇراٌّبٍذۇ. ضۈرە رىطبٌەتٕىڭ زاِبٔذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھە

 دەضٍەپىي ِەزگىٍىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن.  
 ثۇ ضۈرە ئىٕطبٕٔىڭ ئىّىبٍٔىرى ۋە ئبجىسٌىمٍىرىٕي ئبضبضىٌ تېّب لىٍغبْ.

ىع ئبرلىٍىك، ثۇ لەضەِٕىڭ ِەلطىتي ىٍلەضەَ ل غبئبٍەتىىچە ئبالھىذە ۋالىتالر – 5 – 1
 ەْ.تەوىتٍۀگ

( َىْل ٓت َذِلَك َقَسٌم 4( َواللَّْيِل ِإَذا َيْسِر )3( َوالشَّْفِع َواْلَوْتِر )2( َولََياٍؿ َعْشٍر )1َواْلَفْجِر )
 (5ِلِذي ِحْجٍر )

ئۇ ئوْ وېچە غبھىت ثوٌطۇْ! جۇپ  ٍېرىپ چىممبْ ضەھەر غبھىت ثوٌطۇْ! لبراڭغۇٌۇلٕي» 
 ٍگىرٌىگەْ وېچە غبھىت ثوٌطۇْ!ۋە ٍبٌغۇز غبھىت ثوٌطۇْ! ضەھەرگە لبراپ ئى

 ٍۇلىرىمىالرٔىڭ ھەِّىطىذە ضبغالَ ئەلىً ئىگىٍىرى ئۈچۈْ ئىػۀچٍىه ثىر غبھىتٍىك ٍولّۇ؟ 
 ( »1 - 5 .) 

 
 
ٍىرىغب لەدىّىي دەۋردە ٍبغغبْ لەۋٍِەرٔىڭ ِۇھبتبثثبرٌىك ٍەردە، ئبٍەت – 14 – 6

، ضەِۇد ۋە پىرئەۋىٓ لەۋٍِىرىٕىڭ ئېسىپ وېتىػي ِىطبٌالر ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ئبد
 ھبالوىتي ئىجرەت لىٍىپ وۆرضىتىٍگەْ.

ئبرلب تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. ثۇ  –جبٍذا ثىرٌىىتە ٍبوي ئبرلىّۇ  22ئبد ۋە ضەِۇد لۇرئبٔذا 
پوزىتطىَىطىذە ئىسدىّەً، ِەضىٍىٕي ۋەھىَگە تۇتمبْ ئبرلىٍىك، خبتب ۋە ئەٍىپٕي ئۆزىٕىڭ 

ئبٌالھ  ، ئۇ ٔەرضىٍەرثىر لەۋِٕي پ لبرىغبْ ۋە ئۇٔي ئۆزگەرتىەْذا دەئىٕػبئبت ِبتېرىَبٌٍىرى
ٔىڭ ئبزاثىذىٓ لۇتمۇزۇپ لبالٌّبٍذۇ ۋە ئىجرەت ئېٍىّٕىطب تبرىخ تەورارٌىٕىذۇ. لۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ 
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دەضٍەپىي ِەزگىٍٍىرىذە ٍەر ئبٌغبْ ھبالن لىٍىٕغبْ لەۋٍِەرٔىڭ لىططەٌىرى، ثۇ ضۈرىذە 
غبْ ئبضبضٍىك ئبِىٍالردىٓ ئۇالرٔي ھبالوەتىە ئېٍىپ ثبرەْ. لىطمىچە تىٍغب ئېٍىپ ئۆتۈٌگ

ۋە ئۇٔىڭ ٔەتىجىطي چۈغۀچىطي ِۈٌه  –ىىي ٔبتوغرا ِبي ، ئۇالرٔىڭ تەضەۋۋۇرىذضيثىر
 رضي ئىذى:ھېدۇَٔبغب ثېرىٍىپ وېتىع ۋە ٍىغىع  –ِبي ثوٌغبْ 

ْنَساُف ِإَذا َما ابْػَتََّلُه رَبُُّو فََأْكَرَمُو َونػَ  ( َوأَمَّا ِإَذا َما ابْػَتََّلُه 15عََّمُو فَػيَػُقوُؿ َرِّبّْ َأْكَرَمِن )فََأمَّا اْْلِ
( َوََل ََتَاضُّوَف َعَلى 17( َكَّلَّ َبل ََل ُتْكرُِموَف اْلَيِتيَم )16فَػَقَدَر َعَلْيِو رِْزَقُو فَػيَػُقوُؿ َرِّبّْ أََىاَنِن )

 (20( َوَتُِبُّوَف اْلَماَؿ ُحبِّا ََجِّا )19َلمِّا ) ( َوتَْأُكُلوَف التػُّرَاَث َأْكًَّل 18طََعاـِ اْلِمْسِكنِي )
ٍەرگە غەرق لىٍطب، ئۇ ) ئبٌالھ ٔېّەترەثجي لبچبْ ئىٕطبٕٔي ضىٕبپ ئۇٔي ئەزىس لىٍطب ۋە 

 دەٍذۇ. « رەثجىُ ِېٕي ئەزىس لىٍذى » ٔىڭ ئۆزىگە ٍبردەَ لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ئوٍالپ (: 
ٍىك ( ثىٍەْ ئېّتىھبْ لىٍىپ وۈٔىٕي رەثجي لبچبْ ئىٕطبٕٔي ) ٍولٍۇق / لېَىٕچى

 دەٍذۇ.  « رەثجىُ ِېٕي خبر لىٍذى » ئېغىرالغتۇرضب، ئۇ: 
ثىرىڭالرٔي  –ٍبق، ھەرگىس ئۇٔذاق ئەِەش. ضىٍەر ٍېتىّٕي ھۆرِەت لىٍّبٍطىٍەر. ثىر 
دەپ ھبراَ  –ِىطىىٕگە ئبظ، ٔبْ ثېرىػىە تەرغىپ لىٍّبٍطىٍەر. ئەجىرضىس وەٌگۀٕي ھبالي 

ِۈٌىٕي ) ھېرىطٍىك ثىٍەْ ( ٔبھبٍىتي  –زٌۈن ثىٍەْ ٍەٍطىٍەر. ھەتتب ِبي ىٓ ئبچىۆئبٍرىّبضت
 (.  20 – 15ٍبخػي وۆرىطىٍەر ) 

ثۇ دۇَٔبدىىي ئبگبھالٔذۇرۇظ ۋە  غب،ِۇغۇٔذاق لىٍغۇچىالر، ئبٍەتٍەر – 26 – 21
 ئبخىرەتتە وۈتۈپ تۇرغبْ دەھػەتٍىه ئبزاپتىٓ خەۋەر ثەرِەوتە.

ِۈٌۈوىە ثېرىٍىپ وەتّىگەْ، ئۇالرٔىڭ لۇٌي ثوٌۇپ  –دۇَٔب، ِبي  ئبٍەتٍەر، – 30 – 27
لبٌّبً، ئۇالرٔي ضەرپ لىالٌىغبْ، ئبٌالھ ۋەدە لىٍغبْ جۀٕەت ثىٍەْ ئۆزىٕي ثەختىَبر لىالٌىغبْ 

 لىٍّبلتب. خىتبةوبِىً ۋە ِۇتتەلي وىػىٍەرگە 

( فَاْدُخِلي ٓت 28بِّْك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة )( اْرِجِعي ِإََّل رَ 27يَا أَيػَّتُػَها النػَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة )
 (30( َواْدُخِلي َجنَِِّت )29ِعَباِدي )

ئي ) ئبٌالھ ثىٍەْ ( لبٔبئەت ھبضىً لىٍغبْ ئىٕطبْ! ضەْ رەثجىڭذىٓ ِەِٕۇْ، رەثجىڭ » 
ضۀذىٓ رازى ثوٌغبْ ھبٌذا، ئۇٔىڭ دەرگبھىغب لبٍتمىٓ. ِېٕىڭ ٍبخػي ثۀذىٍىرىُ لبتبرىغب 

 (.  30 – 27« ) غىٓ. ِېٕىڭ جۀٕىتىّگە وىرگىٓ لوغۇٌ
 ە ٔبئىً ثوٌغبٔالر لبتبرىذىٓ ئەٍٍىگەً!ەتىرەثجىّىس ثىسٔي چەوطىس ضبئبد

 
 

 ر ضۈرىطيلەد

 

ِۀىطىٕي « لەدەر، لىّّەت، ئۆٌچەَ » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
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 :وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ« ر لەد» ثىٍذۈرىذىغبْ  
« لىّّەت وېچىطىذە ٔبزىً لىٍىػمب ثبغٍىذۇق  –ر سوي، ثىس ئۇٔي ) لۇرئبٕٔي (  لەدغۈثھىطى» 

 (1 .) 
ذۇ. ثۇ ضۈرىٕىڭ ئىطّي ثىر ٔەرضىٕىڭ ِىمذارىٕي، لىّّىتىٕي ۋە ٔەتىجىطىٕي ثىٍذۈرى  –ر لەد 

ئىّب  ەتٕيلىّّ -لەدىر  ر، لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ِەزوۇر وېچىگە لوغمبْثوٌغبْ لەد
ِىڭ ئبٍذىٓ ئبرتۇق : » ئىپبدىٍۀگەِْەزوۇر ضۈرىذە ٔبھبٍىتي روغەْ ھبٌذا  ِۀب ٍّبلتب. ثۇلى

 «. ثىر ئۆِۈرگە تەڭ وېٍىذىغبْ وېچە » ٍۀي، «. وېچە 
 ثبرٌىك ِۇضھبة، تەپطىر ۋە ھەدىطٍەردە ضۈرە، ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.

 غبْ. ەتٕىڭ دەضٍەپىي ِەزگىٍىذە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌۋضۈرە ٔۇثۇۋ
ضۈرىطىٕىڭ « ئەثەضە » ضۈرە دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي ٔۇزۇي تەرتىپٍىرىٕىڭ ھەِّىطىذە 

ٍىٍىذا ٔبزىً  – 4ضۈرىٕىڭ ئەڭ ثبٌذۇر دېگۀذە رىطبٌەتٕىڭ ، ئبرلىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ
ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىذۇ. ثىسٔىڭچە ضۈرە ئۇٔىڭذىٓ تېخىّۇ ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبْ. خەتتبثي، 

ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب «  ئەٌەق» ضۈرىٍەرٔي تىسغبٔذا، لەدر ضۈرىطىٕي  ضبھبثىٍەرٔىڭ
لوٌىّىسدىىي ِۇضھبثالردىّۇ ِۇغۇٔذاق . ( III ،334، «ئىتىبْ » ضۇٍۇتي، )  تىسغبٍٔىمىٕي ئېَتمبْ
تەغىىً لىٍغبْ وەٌىّىطي ثىٍەْ، ِۇضھبة تەرتىپ ھەٍئىتىٕي « ضبھبثە » تىسىٍغبْ. خەتتبثي، 

« ئولۇ! » دىىي ئبٌّبظ ثىٍەْ، « ئۇٔي ثىس ٔبزىً لىٍذۇق » ٍغبْ. ثۇ، ئىّب لى غەخطٍەرٔي
ٌەًٍ ۋە فەجر  ثىسٔىڭچە ِەزوۇر ضۈرەئەِرى ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتٕي تەوىتٍىگەْ لبراغتۇر. 

 ىٍىرٌەًٍ ۋە فەجر ضۈرىئورۇٔغب تىسىٍىػي وېرەن. چۈٔىي  – 12 ئبرىطىغب، ٍۀي ضۈرىطي
 ِەۋجۇت. رٍېپىك ئىّبال -ئوچۇق پۈتۈٍٔىىي ۋە  ەزِۇِْلەدر ضۈرىطي ئبرىطىذا  ثىٍەْ

ثبرٌىك ضۈرە لىّّىتي ھەلمىذە ثوٌۇپ،  –ر بٔب تېّىطي، لۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ لەدضۈرىٕىڭ ئ
ئەً ئىٕطبْ! لۇرئبْ / ۋەھىٌ ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ثىر وېچىٕي ثىر ئۆِۈرگە : » ِۇھبتبثىغب

وەٌّەوتە ( تەڭ ھۆرِەتىە ئىگە لىٍذى. ِبٔب  ٍىً تۆت ئبٍغب توغرا 83 ْ) ِىڭ ئبً تەخّىٕە
ثۇ ۋەھىٌ ضېٕىڭ ھبٍبتىغب ٔبزىً ثوٌۇپ، ئۆزىٕي ضۀذە ٔبِبٍەْ لىٍىػمب ثبغٍىطب، ضېٕىڭ 

 دېّەوتە. « ئۆِرۈڭ لبٔچە ئۆِۈرگە تەڭ ثوالر؟ 
خبش ھبٌذا ۋەھىٌ ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ « وېچە » ِەزوۇر ضۈرىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 

 ەت لىٍّبلتب. وېچىٕي ئىػبر

َلِة اْلَقْدِر ) َلُة اْلَقْدِر )1ِإنَّا أَنْػَزْلَناُه ِٓت لَيػْ ٌر ِمْن أَْلِف 2( َوَما أَْدرَاَؾ َما لَيػْ َلُة اْلَقْدِر َخيػْ ( لَيػْ
 (3َشْهٍر )

ئۇ . لىّّەت وېچىطىذە ٔبزىً لىٍىػمب ثبغٍىذۇق –ر طىس، ثىس ئۇٔي ) لۇرئبٕٔي (  لەدغۈثھى» 
) غەرەپ  لىّّەت وېچىطي – رلەدئۇ ٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەِطەْ؟ ىطىلىّّەت وېچ – رلەد

 (. 3 – 1)  «ۋە پەزىٍەتتە ( ِىڭ ئبٍذىٓ ئبرتۇلتۇر 
ثۇ وېچە ئىّب لىٍغبْ ٍۀە ثىر ھەلىمەت جبھبٌەتٕىڭ زۇٌّەتٍىه وېچىطي ثوٌۇپ، ٔۇرىٕي 

  ثۇ وېچىٕي ٍورۇتمبٔىذى.«  يَېلۇرئبْ توٌۇْ ئ» ئبٌالھ تىٓ ئبٌغبْ 
» ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئىىىي ئبٍىتي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، دۇَٔب ھبٍبتىٕىڭ ثىر 

ئەِەش. دۇَٔب ھبٍبتىٕي ثىر وېچە دېطەن،  ٍىراقھتىّبٌذىٓ ېئوخػىتىٍغبْ ثوٌىػي ئ « وېچىگە
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ت ئبخىرەت ثۇ وېچىٕىڭ تبڭ ضەھىرى. ئىٕطبْ ئىالھىٌ ٍېتەوچىٍىه ثوٌّبً تۇرۇپ، ثۇ ھبٍب
الغتۇرۇپ ئەثەدىٌ ضبئبدەتىە ئېرىػەٌّەٍذۇ. ۋەھىٌ، ۇغٍۇق ھبٌذا ئبخىرضەپىرىٕي ئوڭ

«  ٍبلىٓ» ئىٕطبٔىَەتىە ئەۋەتىٍگەْ ٍوي خەرىتىطي ثوٌۇپ، ئىٕطبٔغب توغرا ٍوٌٕي وۆرضىتىذۇ. 
دەپ تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئبخىرەت ضۈثھىطي ٍېتىپ وەٌگۀذە، ھەلىمەت ئوتتۇرىغب چىمىذۇ. ٌېىىٓ، 

ھېچمبٔذاق ئۇالرغب تىە وۆزىٕي ئېتىۋاٌغبٔالر ئۈچۈْ ھەلىمەتٕىڭ دۇَٔب ھبٍبتىذا ھەلىمە
 پبٍذىطي ثوٌّبٍذۇ. 

ِبٔب ثۇ ۋەھىٌ، دۇَٔب وېچىطي ئبخىرٌىػىپ تبڭ ئبتمىچە ئەثەدىٌ ھوزۇر، خبتىرجەٍِىه ۋە 
 غبدٌىمٕىڭ ٍېتەوچىطىذۇر، رېتطىپىذۇر.

مْ  ( َسََّلـٌ ِىَي َحَّتَّ َمْطَلِع اْلَفْجِر 4ِمْن ُكلّْ أَْمٍر ) تَػنَػزَُّؿ اْلَمََّلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِِإْذِف َرِّبِّْ
(5 ) 

پەرىػتىٍەر ۋەھىٌ ثىٍەْ ثىرگە ئۇ وېچىذە چۈغىذۇ، رەثجىٕىڭ ئىسٔي ثىٍەْ، ھبٍبتٕىڭ » 
ھەر ضبھەضىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه تەرىپطىس ثىر غبدٌىمٕىڭ ) رېتطىپىٕي ئېٍىپ وېٍىذۇ (. ثۇ ھبٌەت 

 (.  5 – 4« ) ۇ تبڭ ئبتمىچە داۋاٍِىػىذ
ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئىػىٕىع ۋە ٍبغبظ پەضٍي ئبخىرٌىػىپ، وۆرۈظ ۋە ھوضۇٌٕي ٍىغىع 

 پەضٍي ثبغٍىٕىذۇ.
ئبٌالھ ثىسٔي ثۇ دۇَٔبدا ھبٍبت ئېىىٕسارٌىمىغب وۈچىٕىڭ ٍېتىػىچە ئەجىر لىٍغبْ ۋە ھوضۇي 

 ىٍغبً! ) ئبِىٓ!!! (.زاِبٔىذا ئبٌالھ ٔىڭ رەھّىتي ثىٍەْ ِوي ھوضۇي ئبٌغۇچىالر لبتبرىذىٓ ل
  

 

 ر ضۈرىطيئەض

 

« ر ئەض» وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.  «ئەضر » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
ِۀىطىٕي « ٍىٕي تبغالظ ىٕي چىمىرىع، ِېغىسىٕي ئېٍىپ غبوضىمىپ ضۈٍ» ضۆزى 

ئبخػبَ ثىٍذۈرىذىغبْ پېئىً توِۇرىذىٓ تۈرٌىٕىپ چىممبْ. ئبدەتتە چۈظ ۋالتي ثىٍەْ 
دەپ ئبتىٍىذۇ. ِبٔب ثۇ ۋالىت ئىػٍەٍذىغبْ ثىر وىػي « ئەضر » ئبرىطىذىىي زاِبْ تىٍىّي 

ئۈچۈْ ھېرىپ ھبٌىذىٓ وەتىەْ، ئېسىٍىپ ضۈٍي چىممبْ ۋە ثىر وۈٍٔۈن خىسِىتىٕىڭ ٔەتىجىطي 
 دەپ ئبتىٍىذۇ. چۈٔىي ئۇ، ئىٕطبٕٔىڭ« ئەضر » ٍۈز ٍىٍٍىك ثىر ِەزگىٍّۇ وۆرۈٌگەْ ۋالىتتۇر. 

ئەضر » ضبپبضىٕي ٔبِبٍەْ لىٍىذىغبْ ئۈچ ئەۋالدٔىڭ ئۆِرىٕي تەِطىً لىٍىذۇ. ھېطبپ وۈٔىّۇ 
 وۈٔىذۇر. ئىٕطبٕٔىڭ لىٍّىػٍىرى ئۇ وۈٔي ئبٍرىٍىذۇ. « ھوضۇي » دەپ ئبتىٍىذۇ. چۈٔىي ئۇ « 

پىي ِەزگىٍذىىي ِۇضھبة ۋە تەپطىرٌەرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپچىٍىىىذە ثۇ ئىطىُ ضۈرە، دەضٍە
 دەپ ئبتىغبْ.  « ۋەٌئەضر » بٌغبْ. ثۇخبرى ثۇ ضۈرىٕي ثىٍەْ ئبت

ٔبزىً ثوٌغبْ دەضٍەپىي ضۈرىٍەردىٓ ثىرى. ھەزرىتي ئوضّبٕٔىڭ  ئەضر ضۈرىطي ِەوىىذە
ئورۇٔذا ٍەر ئبٌغبْ.  – 13 ،ئبدىَبت ضۈرىطي ئبرىطىذا –ٔۇزۇي تەرتىۋىذە ئىٕػىراھ 
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ىطىٕىڭ ٍېرى توغرا ئەِەش. چۈٔىي ئبدىَبتٕىڭ ئورٔي توغرا ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ، ئىٕػىراھ ضۈر
 ئىٕػىراھ، زۇھب ضۈرىطىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرە ثوٌطب وېرەن. ِەزِۇْ جەھەتتىٓ زۇھب

وەۋضەر ضۈرىطي ئبرىطىغب  –ٕىڭ لۇغّىمىغب ئوخػبٍذۇ. ئىجٓ ئبثجبش تەرتىۋىذە رەھّبْ ضۈرىطى
ۈرىطىٕىڭ ئبرىطي ئەڭ ئبدىَبت ض –تىسىٍغبْ. ثۇ تېخىّۇ توغرا ئەِەش. ثىسٔىڭچە لەدر 

لېَىٓ. غۇٔذالتىّۇ  وۆرىطىتىعِۇۋاپىك ثوٌطب وېرەن. ضۈرە ٔبزىً ثوٌغبْ تبرىخٕي ئېٕىك 
  ٍىٍىٕىڭ ثبغٍىرىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. – 2 ٍىٍٕىڭ ئبخىرى – 1 رىطبٌەتٕىڭ

ضۈرە لۇرئبٔذىىي ئبٍەت ھەجّي جەھەتتىٓ ئەڭ لىطمب ئۈچ ضۈرىذىٓ ثىرى. ثۇالرٔىڭ 
 ّىطي ئۈچ ئبٍەتتىٓ تەروىپ تبپمبْ ثوٌۇپ، ئۇالر وەۋضەر، ئەضر ۋە ٔبضر ضۈرىٍىرىذۇر. ھەِ

ئەضر ضۈرىطي ھەجىُ جەھەتتىٓ وىچىه، ئەِّب ِۀب جەھەتتىٓ ٔبھبٍىتي وەڭ ِەزِۇٔغب 
پ لۇرئبْ ثەرپب لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئۆرٔەن ئىٕطبْ تىپىٕي تەضۋىرٌە –ئىگە ثوٌۇپ، ئبٔب تېّىطي 

ئەگەر لۇرئبْ ثۇ » ثبالغەت جەھەتتىٓ تەڭذىػي ٍوق. ئىّبَ غبفي،  . ضۈرىٕىڭثېرىع
دېگۀىىەْ « ضۈرىذىٕال ئىجبرەت ثوٌغبْ ثوٌطب، ئىٕطبٔىَەت ئۈچۈْ ٍۀىال ٍېتەرٌىه ثوالتتي 

 ثۇ ضۈرە ثىٍەْ ثەٌەد ضۈرىطي ئبرىطىذا ِەزِۇْ جەھەتتىٓ زىچ ِۇٔبضىۋەت ثبر. ) ئبٌۇضي (.
ً لىٍىٕغبْ ثىر رىۋاٍەت، ئەضر ضۈرىطىٕىڭ تۇٔجي لۇرئبْ ئبثذۇٌالھ ة. ھۇضەٍٕذىٓ ٔەلى

» ٔەضٍىٕىڭ ھبٍبتىذا تۇتمبْ ئورٔىٕي ئەڭ ٍبخػي غەوىٍذە تەضۋىرٌەپ ثەرِەوتە: 
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەضھبثٍىرىذىٓ ئىىىي وىػي ثىر ٍەردە جەَ ثوٌغبٔذا، ثىرضي ٍۀە ثىرضىگە 

 ثەرأي (.تە« ) ئەضر ضۈرىطىٕي ئولۇپ ثەرِەضتىٓ ئبٍرىٍّبٍتتي 
ٔي لۇرئبٔي ِۀىذە چۈغۀگەْ ۋالتىّىسدا، ثۇ رىۋاٍەتتىٓ ِۇٔذاق ِۀب چىمىذۇ: «ئولۇظ » 

ثىرىگە ھەلٕي، ضەثىرٔي تەۋضىَە  -رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضبھبثىٍىرى ثىر ٍەردە جەَ ثوٌغبٔذا، ثىر 
غەوٍىگە  لىالتتي ۋە ئۇٔي ھبٍبتىغب تەدثىمالظ ھەلمىذە ٔەضىھەت لىالتتي. ئۇالرٔىڭ ثۇٔي ھبٍبت

 ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ.« ئەضر ضۈرىطٕي ئولۇظ » ئبٍالٔذۇرۇغي، 
ضۈرە ئىٕطبٕٔىڭ ضبئبدىتىٕي ٍبوي پبالوىتىٕي ئۆز لوٌي ثىٍەْ تەٍَبرالٍذىغبٍٔىمىٕي ثبٍبْ 
لىٍّبلتب. ئىٕطبٕٔىڭ گۇٔبھٕي زاِبْ، دەۋر، ِبوبٔغب ئبرتىپ لوٍۇپ، ئۆز ِەضئۇٌىَىتىذىٓ 

 بھبٔىٕىڭ لوثۇي لىٍىّٕبٍذىغبٍٔىمىٕي ئەضىەرتّەوتە.لېچىػىٕي رەت لىٍىپ، ثۇ ث
ٍبخػىٍىمٕي ثەٌگىٍىه ثىر تبرىخىٌ ِەزگىٍگە ِەھىۇَ لىٍىپ لوٍۇپ، ئۆزى ٍبغبۋاتمبْ 

دېگۀذەن ضۆزٌەر ثىٍەْ دەۋرگە « زاِبْ ئبخىرى » دەۋردە ثبظ وۆتۈرگەْ ٍبِبٍٔىمٕي 
  ئبرتىپ لوٍۇپ، ئۆزىٕي ئبلالظ ِۀتىمىٕي رەت لىٍّبلتب.  

 خۇالضىٍىگۀذە، وبراِەت زاِبٔذا ئەِەش، ئىٕطبٔذا دېّەوتە. 
ثۇٔچە ٍۇلىرى » ىغب ِۇھبتبثئەضىر ضۈرىطي ثىر ئىالھي ئوٌتىّبتۇَ خبراوتېرىگە ئىگە. ئۇ 

لىٍىذۇ ۋە ۋىجذإٔي  خىتبةدېگۈزىذىغبْ غەوىٍذە « ال ضۆز لىالالٍذۇ  ضەۋىَەدە پەلەت ئبٌالھ
خطىَىتىٕي ثەرپب لىٍىع ِەلطىتىذە ۋالىتٕي غبھىت لىٍىپ ھەرىىەتىە وەٌتۈرۈظ، ئىٕطبْ غە

 ثبغٍىغبْ: ۆزتۇرۇپ ض

 َواْلَعْصرِ 

زاِبْ / ئەضر ثىٍەْ لەضەِىي ) ئەضر غبھىت ) ضۇدەن ئېمىپ وېتىۋاتمبْ ( » 
 ئبٍەت (. – 1(!« ) ثوٌطۇٔىي 
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 بْ:مال ئېَتبالٍذىغبْ ضۆزٔي ئېَت ئبٔذىٓ پەلەت ئبٌالھ

ْنَساَف َلفِ   ي ُخْسرٍ ِإفَّ اْْلِ

 ئبٍەت (. – 2)  «غۈثھىطىسوي، ئىٕطبْ زىَبْ ئىچىذە  » 
 ئبٔذىٓ زىَبٔذىٓ خبٌىٌ ثوٌغبٔالرٔىڭ ئبالھىذىٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:

 ِإَلَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت َوتَػَواَصْوا بِاْلَْقّْ َوتَػَواَصْوا بِالصَِّْبِ 

ثىرىگە  –ەرٔي لىٍىپ ِەضئۇٌىَىتىٕي ئبدا لىٍغبْ، ثىر ئىّبْ ئېَتمبْ، ٍبخػي ئەِەٌٍ» 
 ئبٍەت (.  – 3« ) ھەلٕي ۋە ضەثىرٔي تەۋضىَە لىٍغبٔالر ثۇٔىڭذىٓ ِۇضتەضٕب 

ثۇ ئبٍەتتە تۆت ئبالھىذىٍىه تىٍغب ئېٍىٕغبْ، ٍۀي ئىّبْ ئېَتىع، ضبٌىھ ئەِەي لىٍىع، 
ظ، ثەھرىّبْ ثوٌۇظ ۋە ثەرداغٍىك ھەلٕي ۋە ضەثىرٔي تەۋضىَە لىٍىع. ثۇالرٔي ئىػىٕىع، ٍبغب

 ثېرىع دەپ تەرىپٍىطەوّۇ ثوٌىذۇ. 
ٔىڭ؛ ئىىىىٕجىطي، ھبٍبتٕىڭ؛ ئۈچىٕچىطي، ئىٕطبٕٔىڭ؛ تۆتىٕجىطي،   ثىرىٕچىطي، ئبٌالھ

 ھەلىمەتٕىڭ ھەلمي.
ئبٌذىٕمي ئىىىي ئبالھىذىٍىه وىػىٕىڭ غەخطىَتي ثىٍەْ؛ وېَىٕىي ئىىىي ئبالھىذىٍىه 

 ەِىئىَەتتىىي ِەضئۇٌىَىتي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه. وىػىٕىڭ ئىجتىّبئٌ ج
ئىّبْ ئېَتىع ئەلىذە، لبٌغبٍٔىرى ئەِەي ِەضىٍىطي ثوٌۇپ، ئىٕطبٔالرٔىڭ ٔىجبتٍىممب 
ئېرىػىػىٕىڭ ئبچمۇچي ِبٔب ثۇ تۆت ٔولتىذا ئىپبدىٍۀّەوتە. ئەوطىچە ثوٌغبٔذا، ئىٕطبْ 

 ھەلىمەتەْ زىَبْ ئىچىذە ثوٌىذۇ. 
 ْ ئىچىذە ثوٌغۇچىالر لبتبرىذا ثوٌۇپ لېٍىػتىٓ ضبلٍىغىٓ!ٍب رەثجي ثىسٔي زىَب

 

 

 ئبدىَبت ضۈرىطي

 

» ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ھۇجۇَ لىٍغبٔالر » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ ثوٌۇپ، ِەزوۇر ئبٍەتتە ۋەھىٌ دۈغّۀٍىرىٕىڭ ۋەھىَگە « ئبدىَبت 

 ٍىىي ئىّب لىٍىٕغبْ: ثوٌغبْ ئۆچّەش دۈغّۀ
 «. غبٌجىرالغمبْ ھبٌذا ھۇجۇَ لىٍغبٔالرٔىڭ ھبٌىغب ۋاً! » 

دېگەْ « ٔېّىگە ھۇجۇَ لىٍغبٔالرغب؟ » لىٍىٕغۇچىٕىڭ ئەلٍىگە ئەڭ ثبغتب  خىتبةثۇ ئبٍەتتە 
» ضۇئبي وېٍىذۇ. ثۇ ئېٕىمٍىغۇچىطي ٔبِەٌۇَ ثوٌغبْ ضۆزٌەر ثىٍەْ ثبغٍىغبْ ضۈرىٍەردىٓ ثىرى. 

ثەدىر ئۇرۇغىذىىي »  وەٌىّىطىٕي« ئبدىَبت » ۈرىذىغبْ ِۀىطىٕي ثىٍذ« ٍغبٔالر ھۇجۇَ لى
ثوٌغبْ. ھەزرىتي ئەٌي ثۇ  دېگۀٍەرِۇ«  ۇٔىڭ ئبتٍىرىٕي وۆرضىتىذِۇئّىٓ ِۇجبھىذالر

« ثەدىردە ِىمتبت ۋە زۇثەٍردىٓ ثبغمىالرٔىڭ ئېتي ٍوق ئىذى » چۈغۀذۈرۈغٕي رەت لىٍىپ، 
 .دەٍذۇ
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وۆزدە « ھبجىالرٔىڭ تۆگىطي » وەٌىّىطي ثىٍەْ « ئبدىَبت » ر ثەزى ِۇپەضطىرٌە
« ئبدىَبت » تۇتۇٌغبْ دەٍذۇ. ثۇ ضۈرە ٔبزىً ثوٌغبْ ِەزگىٍذە ھەج تېخي پەرز ثوٌّىغبٔىذى. 

ثىٍەْ ٔېّىٕىڭ ٔەزەردە تۇتۇٌغبٍٔىمي ھەلمىذە ثۇٔىڭغب ئوخػبٍذىغبْ لبراغالرٔي وەٌىّىٕىڭ 
» ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « دۈغّەْ، دۈغّۀٍىه » ٌىّە ِۀىطي رەت لىٍّبلتب. چۈٔىي، وە

ۋەھىٌ « ھۇجۇَ لىٍغۇچىالرٔىڭ » ضۆز توِۇرىذىٓ تۈرٌىٕىپ چىممبْ. ثۇ ٍەردىٓ « ئبدۋ، ئبدۇۋ 
 .دۈغّۀٍىرى ئىىۀٍىىي ئېٕىك ھبٌذا ِەٌۇَ ثوٌّبلتب

« ۋاۋ » ىي لەدىُ ِۇضھبثالردا ضۈرە ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ثەزى ِۇپەضطىرٌەر ثېػىذى
 ھەرىپي ثىٍەْ ثىرٌىىتە ئبتىغبْ. 

ھەزرىتي ئوضّبْ  ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەردىٓ ثىرى. دەرەضۈرە ِەوىىذە دەضٍەپىي ِەزگىٍٍ
ثۇ غەخطٍەرٔي ٔىػبْ لىٍغبْ تەرتىۋىذە ئەضىر ۋە وەۋضەر ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. 

  .غب توغرا وېٍىذۇٍىٍى – 2 رىطبٌەتٕىڭ ھبٌذا ئېٍىپ ثېرىٍغبْ دەۋەت ِەزگىٍىگە، ٍۀي
 خىتبةضۈرە ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي ئبٌالھ ۋە ئىٕطبْ ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەت ثوٌۇپ، 

تۈش ِۀىطىگە ئىگە ثوٌغبْ « ھەٍرأٍىك ھېص لىٍذۇرۇظ » لىٍىٕغۇچىٕي ضەگىتىع ِەلطىتىذە 
ْ دىممىتي ثىٍەْ الرٔي پۈتۈخىتبثلىٍىٕغۇچىٕىڭ ثۇ  خىتبةلەضەَ ۋاۋى ) و ( ثىٍەْ ثبغالٔغبْ. 

ئبڭٍىػي؛ ئىٕطبْ ۋىجذأىٕي ھەرىىەتىە وەٌتۈرۈظ ۋە ئبوتىپ ۋىجذاْ ئىگىٍىرىذىٓ لىٍىپ 
 خىتبةٍېتىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ ِۇغۇٔذاق لىٍغبْ. ضۈرىٕىڭ ھەر ثىر وەٌىّىطي، ھەتتب ھەر ھەرىپي 

ۀذىٕىڭ ثضۈرىذە ئوٍىذۇ. لىٍىپ  ٕىڭ لەٌجىگە ھېطبپ وۈٔىٕي ئۇضتىٍىك ثىٍەْ ٔەلىعلىٍىٕغۇچى
ي وۆرۈپ تۇرغبٔذەن ئۇٔ غبْ ثوٌۇپ،ىٕلىٍي ِەلطەت ٍېتىػھەر ۋالىت ھېص لىٍىپ  ثۇ رىئبٌٍىمٕي

ذۇ. چۈٔىي، ۋىجذاْ پەلەت ثۇ ئبرلىٍىك ئۆز ِەۋجۇتٍىمىٕي ضبلالپ ٕىئىّب لىٍى ئىّبْ ئېَتىع
 :لبٌىذۇ. ئىٕطبْ ِبٔب ثۇ ضەۋەپتىٓ ئىٕطبٍٔىمىٕي ضبلالپ لبالالٍذۇ

( 4( فَأَثَػْرَف بِِو نَػْقًعا )3( فَاْلُمِغْيَاِت ُصْبًحا )2( فَاْلُمورِيَاِت َقْدًحا )1َضْبًحا )َواْلَعاِديَاِت 
 (5فَػَوَسْطَن بِِو ََجًْعا )

غبٌجىرٌىك ثىٍەْ ھۇجۇَ لىٍغۇچىالرغب ۋە ) ئىچىذىىي (  (ئبٌالھ غبھىتىي، ) ۋەھىَگە  »
ەرگىچە ھەضەت ئوتىذا پۇچالٔغبٔالرغب غەزەپ ئوتىٕي ئەتراپىذىىىٍەرگە تۇتبغتۇرغبٔالرغب، ضەھ

توزاْ ) لۇرۇق گەپ، تۆھّەت (ٌىرى ثىٍەْ پىتٕە چىمبرغبٔالرغب، ثۇ دۈغّۀٍىه  –ۋە چبڭ 
 (. 5  – 1« ) ثىٍەْ وىػىٍەر توپي ئبرىطىغب ثۆضۈپ وىرگۈچىٍەرگە... 

غبٔذا، ٔەزەردە تۇتۇٌدەضٍەپىي ٍىٍٍىرىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي  ضۈرىٕىڭ رىطبٌەتٕىڭ
ئۇرۇغمب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثەظ ئبٍىتىٕي  ئبٌذىٕميۈرىٕىڭ ئېٕىمٍىغۇچىطي ٍوق ھبٌذا ثبغالٔغبْ ض

ثوٌّبٍذۇ. ثۇ ئبٍەتٍەردە وېٍەچەوٕي ئىػبرەت لىٍىذىغبْ ثىرەر ٌەثسى  دەپ غەرھىٍَىگىٍي
 تۇتمبٍْوق. ثىسٔىڭچە ثۇ ئبٍەتٍەر ۋەھىَٕي ئىٕىبر لىٍغۇچىالرٔىڭ ۋەھىَگە لبرىتب  ّۇدەٌىٍ

 :ئىپبدىٍىّەوتە. ثۇٔىڭ دەٌىٍي ئبرلىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ غۇ ئبٍەتٍەردۇرِۇئبِىىطىٕي  غەٌىتە

ْنَساَف لَِربِّْو َلَكُنوٌد )  (8( َوِإنَُّو ِْلُبّْ اْلَْْْيِ َلَشِديٌد )7( َوِإنَُّو َعَلى َذِلَك َلَشِهيٌد )6ِإفَّ اْْلِ
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لىٍىذۇ. ئىٕطبْ ھەلىمەتەْ ئىٕطبْ ھەلىمەتەْ رەثجىٕىڭ ٔېّەتٍىرىٕي غەوطىس ئىٕىبر  »
« ِبٌغب ئىٕتبٍىٓ ھېرىطتۇر  -رەثجىڭٕىڭ ثۇ ٔېّەتٍىرىگە ئەٌۋەتتە ئۆزى گۇۋاھتۇر. ئىٕطبْ پۇي 

 (6 – 8 .) 
ٔىڭ خبراوتېرى / « تۇز وورٌۇق » دېّەوىي، دەضٍەپىي ثەظ ئبٍەتتە، تىٍغب ئېٍىٕغبْ 

ٌالھ ٔىڭ ثۀذىٍىرى ئۈضتىذىىي ثۇ ئبرلىٍىك ئب لىٍغبْ ثوٌۇپ،ضۈپىتىٕي ثۇ ئبٍەتٍەر ثبٍبْ 
 .ِبلتبە ھېطبپ وۈٔي ئۈچۈْ ئبگبھالٔذۇرھەلمىٕي ئەضٍەتّەوتە ۋ

ٔي ھەرگىسِۇ ئبٌذىَبٌّبٍذۇ. وۆرۈٔۈغتە لبٔچىٍىه ضەۋەپٕي  خۇالضىٍىگۀذە، ئىٕطبْ ئبٌالھ
ئۆزى ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ثبرٌىك ئۆزىرٌەرٔي رەت  ۋىجذأي، لوٍۇغىذىٓ لەتئىَٕەزەرئوتتۇرىغب 

 ،( ئبٍەت – 10« ) دىٍالردىىي ضىرالرٔىڭ ئبغىبرا لىٍىٕىػي » ىٍىپ، ھەلٕي جبوبرالٍذۇ: ل
 غىذۇر. ىپ ھەلىمەتٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇٍزۇۋاْ وى ٕىڭۋىجذأ

تىٓ  ئبٌالھ ، ِۇھبتبثىغبٔىڭ خەثىر ئىطّىٕي تىٍغب ئېٍىع ئبرلىٍىك ئبخىرىذا ئبٌالھضۈرە، 
 .ەْىئەضٍىتىپ ئۆت ٕيىٍوغۇرۇْ ئىع لىٍىػٕىڭ ِۇِىىٓ ئەِەضٍىى

 ِإفَّ رَبػَُّهْم ِِّبِْم يَػْوَمِئٍذ َْلَِبْيٌ 
ئۇالرٔىڭ ھەِّە ئەھۋاٌىذىٓ رەثجىٕىڭ ھەلىمەتەْ خەۋەردار ئىىۀٍىىىٕي ) ثۇ ٔبداْ » 

 (.  11« ) ئىٕطبْ ( ثىٍّەِذۇ؟ 
 
 

 وەۋضەر ضۈرىطي

 

راَ، ٔېّەت ٔبھبٍىتي خەٍىرٌىه، ِوي ئىى» ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍىتىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
 :وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ« وەۋضەر » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ٍبِغۇرى 

 (. 1« ) ثىس ضبڭب ھەلىمەتەْ ٔۇرغۇْ ٍبخػىٍىمالرٔي ئبتب لىٍذۇق » 
جبِىذ ئىطىُ ) ِەٌۇَ ثىر ئىطىُ ٍبوي پېئىٍذىٓ تۈرٌىٕىپ چىمّىغبْ،  –ئەي وەۋضەر 

 لبئىذىگە ئبضبضەْ لبرىتىٍغبْ ئوثىَىتتىٓ ثبغمب ثىرِۇضتەلىً ئىطىُ ( ثوٌۇپ، گراِّبتىىىٍىك 
« وەۋضەر » داالٌەت لىٍّبٍذۇ. ثۇٔىڭغب ئبضبضەْ ثۇ ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ِۀىگە 

ئوِۇِىٌ ئىطىّي ثوٌۇپ، ثۇ ٔېّەتٍەردىٓ « ٔۇرغۇْ ٔېّەتٍەرٔىڭ » رەضۇٌۇٌالھمب ثېرىٍگەْ 
ھەزرىتي ئۀەضتىٓ وەٌگەْ ۋە  ىّەت.ۋە ھې ٔەثىٍَىهوۆزگە وۆرۈٔگۀٍىرى لۇرئبْ ۋەھىٌ، 

ئىساھبتي، وەۋضەر ئىطّي داالٌەت لىٍغبْ « وەۋضەر وۆٌي » ئبۋاَ ئبرىطىذا وەڭ تبرلبٌغبْ 
چۈغۀچىطي ثىٍەْ ٔەرضە ئەِەش، ئۇ پەلەت وىػىٍەرٔىڭ ِەزوۇر وەٌىّە ھەلمىذىىي 

دەپ «  جۀٕەتتە رەضۇٌۇٌالھمب خبش لىٍىٕغبْ ثىر وۆي» وەۋضەرٔي  .ِۇٔبضىۋەتٍىه
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٔەضٍي، ضبھبثىٍىرى، ئۈِّىتي، ئۈِّىتىٕىڭ » غەرھىٍَىگۀٍەردىٓ ثبغمب ٍۀە، 

ئبٌىٍّىرى، جۀٕەتتىىي ثىر ئۆضتەڭ، تەۋھىذ ئەلىذىطي، ئىطالَ، پەزىٍەت، ِبختبغمب ضبزاۋەر 
ِبلبَ، ِۇھەِّەدى غەرىئەتٕىڭ ٍەڭگىٍٍىىي، لۇرئبْ، لۇرئبٕٔىڭ ئبضبْ چۈغۀگىٍي 

 دېگۀذەن غەوىٍذە ئىساھٍىغبٔالرِۇ ثوٌغبْ.« ىغبٍٔىمي، رەضۇٌۇٌالھمب خبش ثىر ٔۇر... ثوٌىذ
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ثبرٌىك ِۇضھبة ۋە تەپطىرٌەردە ضۈرە ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ثۇ وەٌىّە لۇرئبٔذا پەلەت 
    ِۇغۇ ضۈرىذىال تىٍغب ئېٍىٕغبْ.   

ىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ھەزرىتي ِەزوۇر ضۈرە ِەزِۇْ ۋە ئۇضٍۇثي ٔولتىطىذىٓ لبرىغبٔذا ِەوى
تەوبضۇر ضۈرىٍىرى  –ئوضّبْ ة. ئبففبْ، جبثىر ة. زەٍذ ۋە ثبغمىالر ثۇ ضۈرىٕي ئبدىَبت 

 تەوبضۇر ضۈرىطي ئبرىطىغب ٍەرٌەغتۈرگەْ.   –ئبرضىغب تىسغبْ. ئىجٓ ئبثجبش ئەضر 
ئبٍىتي  – 3ٍىٍىٕىڭ ئبخىرٌىرىذا ٔبزىً ثوٌغبْ. ضۈرىٕىڭ  – 2ٕىڭ رىطبٌەتضۈرە 

ثبرٌىمىذىٓ خەۋەر ثەرگەْ ثوٌۇپ،  گۇرۇھٕىڭ ەضۇٌۇٌالھمب لبتتىك دۈغّۀٍىه لىٍىۋاتمبْ ثىرر
ئىچىذىٓ دۈغّۀٍىه  –ثۇٔىڭذىٓ دەۋەتٕىڭ دەضٍەپىي ِەزگىٍٍىرىذە رەضۇٌۇٌالھمب ئىچ 

 ِەٌۇَ ثوٌّبلتب.  برٌىمئىڭ ثٍەرلىٍىۋاتمبْ وىػى
ِەزِۇٔي ٔبھبٍىتي چوڭمۇر ضۈرە لۇرئبٕٔىڭ ئەڭ لىطمب ضۈرىطي ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ، 

ضۈرىٍەردىٓ ثىرى. ضۈرە ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ٔېّەتىە غۈوۈر لىٍىع ئەخاللىٕي ٍېتىٍذۈرۈغٕي ۋە 
ىٕي ضبٌىھ ئەِەي لىٍىػمب ِۇھبتبثئۇضٍۇثىٕي وۆرضىتىپ ثېرىػٕي ِەلطەت لىٍغبْ ثوٌۇپ، 

 تەغۋىك لىٍىذۇ. 
ٔىۋىٌ وۈچىٕي تېخىّۇ ضۈرە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۈِىذىٕي تېخىّۇ ٍۇلىرى وۆتۈرۈپ، ِە

ثىر ئېغىر » پەلەت  ٔۇثۇۋۋەتٕىڭئبغۇرىذۇ. ئبٌەٍِەرگە رەھّەت ثوٌغۇچىغب، ۋەھىٌ ۋە 
ئىىۀٍىىىٕي « ٔبھبٍىتي چوڭ خەٍىرٌىه ئىع » ثوٌۇپال لبٌّبضتىٓ، ٍۀە « ِەضئۇٌىَەت 

 :ئەضٍىتىذۇ

َناَؾ اْلَكْوثَػرَ    ِإنَّا َأْعطَيػْ

 (. 1« ) ىٍىمالرٔي ئبتب لىٍذۇق ثىس ضبڭب ھەلىمەتەْ ٔۇرغۇْ ٍبخػ»   
 ،ضبٍىطىذە ئبثذۇٌّۇتەٌٍىپٕىڭ ٍېتىّي يتىّئئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجي ئبٌالھ ٔىڭ ثۇ خەٍىرٌىه ٔې

ثوٌغبٔىذى. ثۇ غەرەپٍىه ٔېّەت ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجىگە غۈوۈر لىٍىػٕي « ئبٌەٍِەرگە رەھّەت » 
خبش بٌەٍِەرٔىڭ رەثجىگال تەلەززا لىٍىذۇ. غۈوۈرٔىڭ ئەڭ چوڭي، تەثىئىَىي ئىجبدەتٕي ئ

 لىٍىػتۇر:

 َفَصلّْ لَِربَّْك َواْْمَرْ 

 (. 2« ) ٔبِىسىڭٕي، لۇرثبٍٔىمىڭٕي ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجىگە خبش لىٍغىٓ! » 
ئەثەتەر وەٌىّىطي ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەت ضۈرىٕىڭ ئبچمۇچىذۇر. رەضۇٌۇٌالھمب  –وەۋضەر 

ڭ ٔۇرغۇْ ٍبخػىٍىمي ۋە وەرىّىگە ٔبئىً ٍۀي، ئبٌالھ ٔى .الر ثوٌىذۇدۈغّۀٍىه لىٍىذىغبٔ
ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئۇٔىڭغب ٔەپرەت لىٍىع ِەۋجۇدٌىمي پۈتۈٍٔەً خەٍىر ثوٌغبْ ثىرضىذىٓ 

ئەثەتەر ثوٌۇپ، ٍۀي ئۇٔىڭذىٓ ٍۈز ئۆرىگەْ ۋە ئۇٔىڭغب  –ئۇ ئەي  ِەھرۇَ ثوٌغبٍٔىمتۇر.
ۈپ ئۇٔىڭغب دۈغّەْ ثوٌغبْ وەۋضەردىٓ ٍۈز ئۆر –دۈغّەْ ثوٌغبْ ثىرضي، ئەِەٌىَەتتە ئەي 

 ۋە ٍبخػٍىك ثۇٌىمىذىٓ ِەھرۇَ لبٌغبْ وىػىذۇر:

 ِإفَّ َشانَِئَك ُىَو اْْلَبْػتَػرُ 

ٔىػبٔي لبٌّبٍذۇ ) ھەلىمەت غۇوي، ضبڭب  –ھەلىمەتەْ ضېٕىڭ دۈغّىٕىڭٕىڭ ٔبَ » 
 ئبٍەت (. – 3« ) دۈغّۀٍىه لىٍغۇچي ٍبخػىٍىمتىٓ پۈتۈٍٔەً ِەھرۇَ لبٌغبْ وىػىذۇر ( 
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 ەثجىُ ثىسٔي رەھّەت، ٍبخػىٍىك ثۇٌىمىذىٓ ِەھرۇَ ثوٌغۇچىالر لبتبرىذىٓ لىٍّىغىٓ!ر
 
 

 تەوبضۇر ضۈرىطي

 

ِۀىطىٕي «  رش ثىٍەْ وۆپەٍتىعخى» ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍىتىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
 :وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ« تەوبضۇر » ثىٍذۈرىذىغبْ 

رضي ضىٍەرٔي غەپٍەتتە خىوۆپەٍتىع ضىٍەرگە تب ئۆٌۈَ ٍېتىپ لەثىرگە وىرگىچە » 
 (. 2 – 1« ) لبٌذۇردى 

تەوبضۇر ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ ثىر ضۈرىٕىڭ لۇرئبٔذا ٍەر ئېٍىػي، ئۆتّۈظ، ثۈگۈْ ۋە 
ِۈٌىىٕي  –وېٍەچەوتىىي ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ ثىر ِۆجىسىۋى تېّب ثوٌۇپ، ئۈزٌۈوطىس ِبي 

ىپتبر ثوٌغبْ خەتەرٌىه ئىٍٍەتٍەردىٓ ِۇتٍەق وۆپ ضبٍٔىك ئىٕطبٔالر گر ،رضيخىوۆپەٍتىع 
ثىرى. ثۈگۈٔىي دەۋرىّىسدىّۇ ئىٕطبٔالردىىي ئەڭ چوڭ ئىٍٍەتٍەردىٓ ثىرى توختىّبً 
وۆپەٍتىع خىرضي ثوٌۇپ، لبٔبئەت لىٍّبضتىٓ وۆپەٍتىع، تېخىّۇ وۆپٍەپ ٍىغىع ۋە تېخىّۇ 

ۇ ٍوٌذا ئۆزىٕي وۆپىە ئىگە ثوٌۇظ خىرضي ٔەتىجىطىذە خۇدىٕي ٍولۇتۇپ لوٍغبْ ئىٕطبْ، ث
 ٍولۇتۇپ، ھەددىٕي ثىٍەٌّەً چەوتىٓ ئبغّبلتب. 

ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي ِۇضھبة ۋە تەپطىرٌەردە ضۈرە ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 
دەپ ئبتىغبٍٔىمي ھەلمىذە رىۋاٍەتٍەر ثبر « ِەلجۇرا » رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەضھبثىٕىڭ ضۈرىٕي 

 ي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ئىطّ« ئەٌھبوۇَ » ) ئبٌۇضي (. ضۈرە ثۇخبرىذا 
ضۈرىٕىڭ ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذە ئىختىالپ ٍوق. ضۈرە رىطبٌەتٕىڭ دەضٍەپىي 

وەۋضەر ۋە ِبئۇْ ضۈرىطي  ِەزگىٍىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، لەدىُ ٔۇزۇي تەرتىپٍىرىذە
  وېٍىذۇ. غب توغرإىڭ ئىىىىٕجي ٍىٍىرىطبٌەتتەخّىٕەْ  ثۇ ٍەر ئبٌغبْ. ئورۇٔذا - 16، ئبرىطىذا

لۇۋۋەت   –ِەوىىذىىي ئىىىي چوڭ رەلىپ لەثىٍە ئبرىطىذىىي وۈچ  ىٕىڭگەرچە ثۇ ضۈر
ضۈرە ئىّب لىٍىۋاتمبْ ِۀب ئەِّب ثەضٍىػىػي ضەۋەثٍىه ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي رىۋاٍەت لىٍىٕطىّۇ، 

ثىرىىتۈرۈظ دۇَٔب ٍىغىع،  -ِبي » زاِبْ ۋە ِبوبٔالرٔي ھبٌمىغبْ ثوٌۇپ، ھەر دەۋردىىي 
ھەلمىذە تىٓ ھەزەر ئەٍٍەظ لىٍىپ، ثۇ ئىٍٍەت خىتبةگىرىپتبر ثوٌغبْ ئىٕطبٔالرغب  غب« ضيخىر

 .  ۇظ ثەرِەوتەئبگبھالٔذۇر
ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي، ھەر دەۋر ئىٕطبٍٔىرى ئىچىذە وۆرۈٌىذىغبْ ھەر جەھەتتە ثىرىٕچي 

ذىٓ ئىٕطبْ ثوٌۇظ ھەۋىطىگە ئەضىر ثوٌغبْ ئىٕطبْ ثوٌۇپ، ثۇ خىرضمب لۇي ثوٌۇظ ضەۋەثى
ئىچّەً ٍىغىذۇ ۋە ثبغمىالرغىّۇ ٍىگۈزِەً ثىرىىتۈرىذۇ. ٔەتىجىذە ثۇ  -ئۈزٌۈوطىس ٍىّەً 

ٍىغمبٍٔىرى ئبضتىذا ِىجىٍىپ خۇدىٕي ٍولۇتۇپ لوٍىذۇ ۋە ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىٕي ئۇٔتۇٍذۇ. ِبٔب 
وىػىٍەرٔي  ،ّبضٍىك ئۈچۈْۇپ لبٌثۇ ضۈرە، ئىٕطبٕٔي دۇَٔبۋىٍَىػىپ وېتىع ثبالضىغب دۇچبر ثوٌ

 ئىّب لىٍغبْ ھبٌذا ضۆزٔي ثبغالٍذۇ: ٔي« ضٍىكلبرۇٔالغّب» ئبگبھالٔذۇرۇپ 

 (2( َحَّتَّ ُزْرُُتُ اْلَمَقاِبَر )1َأْْلَاُكُم التََّكاثُػُر )
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ضىٍەرگە تب ئۆٌۈَ ٍېتىپ لەثىرگە وىرگىچە وۆپەٍتىع خىرضي ضىٍەرٔي غەپٍەتتە » 
 (. 2 – 1« ) لبٌذۇردى 

 
ٕىۋاتمبْ ِەضىٍە، ئۆتىۈٔچي ثىٍەْ ئەثەدىٌ، ثىجبھب ثىٍەْ ثبھبضي ثۇ ٍەردە تىٍغب ئېٍى

ئىّبٕٔىڭ ئەضەرى  ثىٍىُثوٌغبٕٔي ئبٍرىَبٌىغۇدەن ثىٍىّگە ئىگە ثوٌۇظ ِەضىٍىطي ثوٌۇپ، ثۇ 
ثوٌىذۇ. ٍۀي، ثۇ ثىٍىُ ئىٕطبٕٔي ئبٌالھ ٔي وۆرۈپ تۇرغبٔذەن تۇٍغۇ ثىٍەْ ئبٌالھ لب ئىجبدەت 

تىرىه ۋە تىرىٍذۈرگۈچي ثىر ئىّبٕٔىڭ غبھ ئەضەرى ثوٌۇپ، ثۇٔذاق  لىٍىػمب ٍۈزٌۀذۈرىذىغبْ
ثىر ئىّبْ، ئىٕطبٕٔىڭ دىٍىغب جەھۀٕەَ خەۋپىذىٓ خەۋەر ثېرىپ تۇرىذىغبْ ثىر ھۇغَبرٌىك 
ثەخع ئېتىذۇ. ئەگەر ئۇٔذاق ثوٌّىطب، ئىچىذىٓ ٍبٌمۇٔالپ چىممبْ ٍبٔغىٓ ۋىجذاْ 

ت ِبٔب ِەْ دەپ وۆز ئبٌذىذا پەٍذا ثوٌغبْ ئۇ پەردىطىٕي وۆٍذۈرۈپ تبغالپ، پۈتۈْ ھەلىمە
 ثۇ ۋالىتتب پۇرضەت لوٌذىٓ وەتىەْ ثوٌىذۇ: وۈٔذە، ئىٕطبْ ئۇ ھەلىمەتٕي ثىٍىپ ٍېتىذۇ. ٌېىىٓ،

( 5( َكَّلَّ َلْو تَػْعَلُموَف ِعْلَم اْلَيِقنِي )4( ُّتَّ َكَّلَّ َسْوَؼ تَػْعَلُموَف )3َكَّلَّ َسْوَؼ تَػْعَلُموَف )
 (7( ُّتَّ لَتَػَرُونػََّها َعنْيَ اْلَيِقنِي )6ْلَِْحيَم )لَتَػَرُوفَّ ا

ٍبق، ۋالتي وەٌگۀذە ھەلىمەتٕي ثىٍىپ لبٌىطىٍەر. ئبٔذىٓ ۋالتي ضبئىتي وەٌگۀذە » 
ھەلىمەتٕي ) ئۇ جبٍذا ( ثىٍىپ لبٌىطىٍەر. ئەگەر ثۇ ) خىرضٕىڭ لبٔذاق ِۇضىجەتٍەر ئېٍىپ 

) دۇَٔبٔي ( ئۇٔىڭ ىٍىپ ٍەتىەْ ثوٌطبڭالر، ئەٌۋەتتە وېٍىذىغبٍٔىمىٕي ( ئەتراپٍىك تەپەوىۇر ل
دۇَٔبدا وۆرۈپ  –جەھۀٕەِگە ) ئبٍالٔذۇرغبٍٔىمىٕي ( وۆرۈپ ٍېتەتتىڭالر. ) ثۇ ٍەردە 

ٍېتەٌّىذىڭالر (، وۆپ ئۆتّەضتىٓ ) ئبخىرەتتە ( ئۇٔي ھەلىمەتەْ ئۆز وۆزۈڭالر ثىٍەْ 
 (.7 – 3« ) وۆرىطىٍەر، ... 

ِۇپتىال ثوٌغبْ  خىرضىغبوۆپەٍتىع، ٍىغىع » ٌغبْ دەۋردىىي ئىٕطبْ ثۇ ئبٍەتٍەر ٔبزىً ثو
دېگەْ ثوٌطب، ِىڭ « ئىٕطبٕٔىڭ دۇَٔبٔي جەھۀٕەِگە ئبٍالٔذۇرغبٍٔىمىٕي ثىس تېخي وۆرِىذۇق 

لېتىُ ھەلطىسٌىك لىٍغبْ ثوالتتي. ٌېىىٓ، وۈٔىّىسدىىي ئىٕطبْ ثۇٔي دېطە، ِىٍَبرد لېتىُ 
مب وۆزىٕي ٍۇِۇۋاٌغبْ ثوٌىذۇ. چۈٔىي، ثۇٔىڭغب تېخي ٍېمىٕمي ھەلطىسٌىك لىٍغبْ، رىئبٌٍىم

 . غبھىت ثوٌذىزاِبٔذا ثىر لبٔچە لېتىُ 
ِۈٌۈوٕىڭ ثىس ئۆز ئىختىَبرىّىسچە ضەرپ لىٍىذىغبْ ثىر  –ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئبٍىتي ِبي 

ِۈٌىىَەت ئەِەش، ضورىمي ثبر ثىر ئبِبٔەت ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ، ئىٕطبٕٔي 
 ذۇرِبلتب:ئبگبھالٔ

 ُّتَّ لَُتْسأَُلنَّ يَػْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ 

ضوراق  –ئەٌۋەتتە ئۇ وۈٔذە ) دۇَٔبدا ضىٍەرگە ثېرىٍگەْ ( ثبرٌىك ٔېّەتٍەردىٓ ضوئبي » 
 (. 8« )لىٍىٕىطىٍەر 

 

 

 ِبئۇْ ضۈرىطي
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ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ، « لىسغىٕىع، ئبٍبظ » ضۈرە ئبخىرلي ئبٍىتىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
 وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ:« ِبئۇْ » ۇرئبٔذا پەلەت ِەزوۇر ضۈرىذىال تىٍغب ئېٍىٕغبْ ل

 ئبٍەت (.   – 7« ) ئەڭ وىچىه ٍبردەِٕىّۇ ئبٍبٍذۇ » 
» ِبئۇْ، ِەئۇٔەت پېئىٍىذىٓ تۈرٌۀگەْ ثوٌۇپ، لۇرتۇثي ئېَتمبٔذەن ِبئۇْ وەٌىّىطي 

ر لىطىّىغب ۋەوىٍٍىه لىٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. وۆپ ٔەرضىٕىڭ ئبز ثى« ئبزٌىك 
ثىر ئۆٌچەَ، » دەپ ئبتبٌغبْ. ئبثذۇٌالھ ة. ِەضئۇد، ِبئۇٕٔي « ِبئۇْ » زاوبت ۋە ضەدىمىّۇ 

وە ئوخػبظ ِەھطۇالتالر ئۆٌچۀگەْ ئۆٌچىگۈچٍەرٔىڭ ئەڭ تۆۋەْ ئۆٌچەَ «ثىر چىٍەن 
تٕي ئبضبش لىٍّبلتب. ِۇجبھىذ ثۇ ثىرٌىىي دەپ ئىساھٍىغبْ. ثىس تبٌٍىغبْ ِۀبِۇ ٍۇلىرىمي ئىساھب

ئۆتٕە » دەپ ئبٌغبْ. ثۇٔىڭغب ئبضبضەْ ثۇ ئبٍەتٕىڭ ِۀىطي « ئۆتٕە ثېرىع » وەٌىّىٕي 
دېگۀٍىه ثوٌىذۇ. ِبئۇْ، ھبۋا، لوٍبظ، غبِبي، ٍبِغۇر، ضۇ، ئوت « ثېرىػىىّۇ توضبٌغۇ ثوٌىذۇ 

ْ ئورتبق ئىػٍىتىػىگە ٍبظ، ئوتمب ئوخػبظ ھېچىىّٕىڭ ثېراۋدىٓ ئبٍبظ ھەلمي ثوٌّىغب -
ثېرىٍگەْ ٔەرضىٍەرٔي وۆرضىتىذۇ دېگۀٍەرِۇ ثوٌغبْ. ثىسٔىڭچە ثۇ ِبئۇٕٔىڭ ئەڭ ٍبخػي 

. ثۇٔىڭغب ئبضبضەْ ضۈرىگە ئىطّي ثېرىٍگەْ ئبٍەتٕىڭ ثوٌطب وېرەن ئىساھبتٍىرىذىٓ ثىرضي
ٔىَەتىە ئەِّب ) لوٍبظ، ھبۋا، ضۇ. غبِبي ۋە ٍبِغۇرغب ( ئوخػبظ ئىٕطب» ِۀىطي ِۇٔذاق: 

 «.  ئورتبق ثوٌغبْ ٔەرضىٍەرٔىّۇ ئبٍبٍذۇ، لىسغىٕىذۇ 
ئىطّي « ئەرائەٍتە » ثەزى تەپطىرٌەر ۋە ثۇخبرى ِەزوۇر ضۈرىٕي تۇٔجي وەٌّىطي ثوٌغبْ 

 ثىٍەْ ئبتىغبْ. 
تەرتىۋىذە تەوبضۇر ثىٍەْ  ٔۇزۇي ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ھەزرىتي ئوضّبٕٔىڭ

 -غبْ. ئىجٓ ئبثجبش تەرتىۋىذە تەوبضۇر ىٍئورۇٔغب تىس – 17 ، ٍۀيىغبوبفىرۇْ ضۈرىطي ئبرىط
فىً ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ ثوٌۇپ، ثىسٔىڭچە ھەزرىتي ئوضّبْ تەرتىۋى توغرا. ضۈرىٕىڭ 

 ِەزِۇٔي ثۇٔي توغرىٍىّبلتب.
ثەزىٍەر ِبئۇْ ضۈرىطىٕىڭ ٍېرىّىٕي ِەوىىذە، لبٌغبْ ٍېرىّىٕي ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ 

ئبٍەتٍىرىٕىڭ  – 7 – 4ئبٍەتٍىرىٕىڭ ِەوىىذە،  – 3 – 1ضۈرىٕي ئىىىىگە ثۆٌۈپ ېگەْ. د
ٔبِبز لىٍغۇچىالر » وەٌىّىطىگە « ِۇضەٌٍىٓ » ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي لبراغالر 

ِۀىطىٕي ثېرىػتە چىڭ تۇرۇغتىٓ وېٍىپ چىممبْ. ٌېىىٓ ثۇٔىڭ ئبضبضي ٍوق. ضۈرە ِەزِۇْ « 
ھېچمبٔذاق غەوىٍذە پبرچىٍىغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ دەرىجىذە ثىر پۈتۈٍٔىىىە ئىگە.  جەھەتتىٓ

ضۈرە ئبخىرلي ئبٍىتىذە وىرىػتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ِەضىٍىگە لبٍتىپ، ئۇٔي ھەر تۈرٌۈن پبرچىالظ 
ثېغي ثىٍەْ ئبٍرىٍّبش غەوىٍذە « فب » ثىرىگە  –لبرارٌىرىٕي ثىىبر لىٍىذۇ. ضۈرىذە ثىر 

 ثىرىذىٓ ئبٍرىع، ضۈرىٕىڭ ئۆزى رەت لىٍغبْ ثىر لبراغتۇر.    –ي ِەزِۇٕٔي ثىر ثبغالٔغبْ ئىىى
ِبئۇْ ضۈرىطي، رىطبٌەتٕىڭ ئىىىىٕجي ٍىٍىٕىڭ ئبٌذىٕمي ٍېرىّىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌىػي 
ِۇِىىٓ. ِەزِۇْ ئىتىجبرى ثىٍەْ ئۆزىذىٓ ئىٍگىرىىي تەوبضۇر ضۈرىطي ثىٍەْ زىچ 

 ِۇٔبضىۋەتىە ئىگە. 
ٔب تېّىطي، غەخطي ئىجبدەت ) ِەضئۇٌىَەت ( ثىٍەْ ئىجتىّبئىٌ ِەضئۇٌىَەت ضۈرىٕىڭ ئب

لىٍىٕغۇچىغب  خىتبةئبرىطىذىىي زىچ ِۇٔبضىۋەتٕي تەوىتىٍەظ ۋە وۆرضىتىپ ثېرىع ثوٌۇپ، 
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ضبالت ) ئىجبدەت (  ئۈضتىذىٓ، ھەضۀبت ) غەخطي ئىجبدەت (ٔي لبٔذاق لىٍىپ ضبٌىھبت 
لىٍىٕغۇچىغب  خىتبةب ئبٍالٔذۇرىذىغبٍٔىمىٕي ئۆگەتّەوتە. ) ضبٌىھ ئەِەي، ٍبخػي ئىػالر (ل

ثىرىذىٓ  -ثۀذىٕىڭ ئبٌالھ ۋە ئىجتىّبئىٌ جەِىئىَەت ئبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَىتىٕىڭ ثىر 
ٍېتىّٕي ھىّبٍە » ئبٍرىٍّبش ثىر پۈتۈْ گەۋدە ئىىۀٍىىي ثىٍذۈرۈٌّەوتە ۋە ثۇ ئبرلىٍىك 

ىجبدەتٕي ئبٍرىُ دەپ لبراظ، ئبٌالھ ئبٌىذىذىىي ذارچىٍىك لىٍىع ثىٍەْ ئىلىٍىع، ئۇٔىڭغب ئبت
« ِەضئۇٌىَەت ئىڭي ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ " دىٓ "ٔي ئىٕىبر لىٍىع ثىٍەْ ئوخػبظ 

 دېّەوتە:

يِن ) ( َوََل َٗمُػػػػضُّ َعلَػػػػى طََعػػػػاـِ 5( فَػػػػَذِلَك الَّػػػػِذي يَػػػػدُعُّ اْلَيتِػػػػيَم )1أَرَأَيْػػػػَت الَّػػػػِذي ُيَكػػػػذُّْب بِالػػػػدّْ
( الَّػِذيَن ُىػْم يػُػَراُءوَف 5( الَِّذيَن ُىْم َعػْن َصػََّلِِِْم َسػاُىوَف )4( فَػَوْيٌل لِْلُمَصلّْنَي )3اْلِمْسِكنِي )

 ( 7( َوَٙمْنَػُعوَف اْلَماُعوَف )6)
پۈتۈٍٔەً ئىٕىبر لىٍغبْ وىػىٕي  ٔيئبٌالھ ئبٌذىذىىي ثبرٌىك ِەضئۇٌىَىتي ) دىٓ (» 

ٌەٍذۇ، ِىطىىٕگە تبِبق ثېرىػٕي تەرغىپ وۆردۈڭّۇ؟ ئۇ غۇٔذاق وىػىىي، ٍېتىّٕي دۆغىە
لىٍّبٍذۇ. ِبٔب ثۇ ضەۋەپتىٓ، ثۇٔذاق ئىجبدەت لىٍغبٔالرٔىڭ ھبٌىغب ۋاً! ِبٔب ثۇالر ئىجبدەتٕىڭ 
ھەلىمي ِەلطىتىذىٓ غبپىً لبٌغبٔالردۇر. ثۇالر غۇٔذاق وىػىٍەردۇروي، ) ئىجبدەتٕي ( رىَبغب 

 (.  7 – 1« ) ٍبٍذۇ ئبٍالٔذۇرىذۇ. ئۇالر ئەڭ وىچىه ٍبردەِٕىّۇ ئب
ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ئبٌذىٕمي ئۈچ ئبٍىتي وىػىٕىڭ ثبغمب وىػىٍەر ثىٍەْ، لبٌغبْ ئۈچ ئبٍىتي 

دائىر ثوٌۇپ، ثۇ ئبرلىٍىك تەۋھىذ ۋە ئبداٌەت  گەوىػىٕىڭ ئبٌالھ ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋىتى
روٌىٕي جبرى دىٕٕىڭ ئىىىي لبٔىتي دېّەوتە. ثۇالردىٓ ثىرضي ضۇٔطب، ٍۀە ثىر لبٔبت ئۆز 

لىٍذۇراٌّبٍذۇ. ثۇ ضۈرە، وىػىٍەر ئبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَەتٕي، ئبٌالھ ئبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَەتتىٓ 
ئبٍرىپ چۈغۈٔۈغىە ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ئىّب لىٍّبلتب. ئەگەر وىػي ئىٕطبٔالر ) ئىجتىّبئىٌ 

 ٍٍىٕىپ لبٌىذۇجەِىئىَەت ( ئبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَىتىٕي ئبدا لىٍّىطب، ئىجبدىتي ثىر غەوىٍگە ئب
 (4 ) . 

ٍىغىٕچبلٍىغبٔذا، ئىجبدەتٍەر گەرچە ئبٌالھ ثىٍەْ ثۀذە ئبرىطىذا ثوٌطىّۇ، ئىجبدەتٍەرٔىڭ 
ىػي ەتتۈرغبٍىطي ثۀذىٕىڭ ثبغمب ثۀذىٍەر ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋىتىذە ئۆزىٕي ئەوص ئ

ب ثۇ ئىجبدەتٕىڭ وېرەن. چۈٔىي، ئىجبدەتٕىڭ پبٍذىطي ئبٌالھ لب ئەِەش، ئىٕطبٔغب ٍېتىذۇ. ِبٔ
 ھەلىمىٌ ِېۋىطي. 

 

 

 وبفىرۇْ ضۈرىطي

 

« وبفىرۇْ » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « وبپىرالر » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
  :وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ
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 (.  1« ) ئېَتمىٕىي: ئەً وبپىرالر! » 
 خىتبةٌۇپ، ثۇ ئىطىُ وەٌىّىطي ئىطّي فبئىً ) ئىگە ( غەوٍىذە وەٌگەْ ثو« وبفىرۇْ » 

ھەرىىەتٕي ئۆزىٕىڭ تۇرِۇظ ئبدىتي  –لىٍىٕغۇچىٕىڭ، غۇ وەٌىّىذە ئىپبدىٍۀگەْ ئىع 
 لىٍىۋاٌغبٍٔىمىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثۇٔىڭغب ئبضبضەْ ثىرىٕچي ئبٍەتٕىڭ ِۀىطي ِۇٔذاق ثوٌىذۇ:

 «.ئەً وۇپۇر ۋە تۇز وورٌۇلٕي ئۆزىگە ئبدەت لىٍىۋاٌغبٔالر تەثىمىطي / گۇرۇھي! » 
وۇپۇرٔىڭ ئەلىذىۋىٌ ئىپبدىطي ئىٕىبر لىٍىع ثوٌۇپ، ئەخاللىٌ ئىپبدىطي تۇز وورٌۇق 

ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. « ٍېپىپ لوٍذى، ئۈضتىٕي ٍېپىپ لوٍذى » پېئىٍي « وەفەرە » لىٍىع. 
ھەلىمەتٕىڭ ئۈضتىٕي ٍېپىپ لوٍۇظ وۇپۇرٌۇلتۇر. ۋىجذإٔىڭ ئۈضتىٕي ثبضتۇرۇپ، ئۇٔىڭ 

ّبضٍىك وۇپۇردۇر. ٔېّەتٕىڭ ئۈضتىٕي ٍېپىپ، ئۇٔي وۆرِەضىە ضېٍىع ۋە ٔىذاضىغب لۇالق ضبٌ
لەدىّي ِۇضھبة ۋە تەپطىرٌەردە ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئۇٔىڭغب تۇز وورٌۇق لىٍىػّۇ وۇپۇردۇر. 

 ئبتبٌغبْ. ثۇخبرىذا ثىرىٕچي ئبٍىتي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.
 ٔۇزۇئىڭ زەٍذ ىٓضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ھەزرىتي ئوضّبْ ۋە جبثىر ث

غبْ. ئىجٓ ئبثجبش فىً ىٍئورۇٔغب تىس  - 18 ٍۀي فىً ضۈرىطي ئبرىطىغب، –تەرتىۋىذە ِبئۇْ 
ئبٌذىٕىمىطىٕىڭ ئورٔي وېَىٕىىطىگە لبرىغبٔذا ِۇۋاپىك. ئىخالش ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسغبْ.  –

ضۈرە تەثجەتَەدا ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍطب توغرا ثوٌىػي ِۇِىىٓ.  –ثىسٔىڭچە ِبئۇْ 
 ٍىٍي ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. – 2رىطبٌەتٕىڭ 

ئىطالَ ئەلىذىطىٕىڭ ئۇٌي ثوٌغبْ تەۋھىذ ثوٌۇپ، ثۇ ضۈرە  –ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي 
ال » ئىخالش ضۈرىطي ثىٍەْ ثىرٌىىتە وەٌىّەئي تەۋھىذٔىڭ تەپطىرىگە ئوخػبپ لبٌىذۇ. ٍۀي 

لىطّىغب ئىخالش ضۈرىطي ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇ « ئىٍٍەٌالھ » لىطّىغب وبفىرۇْ ضۈرىطي، « ئىالھە 
 دېَىػىە ثوٌىذۇ.

ٍبوي ثبزارٌىك لىٍىذىغبْ ٍەردە  مب ثوٌّبٍذۇئىّبٔذا ثبزارٌىك لىٍىػ -ِەروىسى ئىذىَىطي  
تەۋضىَە لىٍىذۇ. ئىٌ ۋە ِۇضتەھىەَ تۇرۇغٕي ذۇ. ضۈرە ثىر ِۀىذە ئىّبٔذا لەتئىّبْ ثوٌّبٍ

ئىّبٕٔي غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍّبلتب. ثۇ ِەٍٍي ىذا ِۇضتەھىەَ ِۇھبتبثِەزوۇر ضۈرە، 
دۇَٔبٔىڭ لەٍىرىذە ثوٌىػىذىٓ لەتىئىَٕەزەر، ِۇضتەھىەَ ئىّبٔغب ئىگە ثوٌغبْ وىػىٍەرٔىڭ، 

 ئوٌتىّبتۇِىغب ئوخػبٍذۇ. ٍۀي: ضۇٔغبْدۇَٔبدىىي ثبرٌىك وبپىرالرغب 

( َوََل أَنَا 3( َوََل أَنْػُتْم َعاِبُدوَف َما أَْعُبُد )2ُبُدوَف )( ََل َأْعُبُد َما تَػعْ 1ُقْل يَا أَيػَُّها اْلَكاِفُروَف )
 (6( َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَ ِديِن )5( َوََل أَنْػُتْم َعاِبُدوَف َما َأْعُبُد )4َعاِبٌد َما َعَبْدُُتْ )

ئېَتمىٕىي، ئي وبپىرالر! ضىٍەر چولۇٔىۋاتمبْ ٔەرضىٍەرگە ِەْ ھەرگىسِۇ چولۇّٔبٍّەْ. » 
ەرِۇ ِەْ ئىجبدەت لىٍىۋاتمبْ ئبٌالھ لب ئىجبدەت لىٍّبٍطىٍەر! ِۀّۇ ئەزەٌذىٓ ضىٍەر ضىٍ

چولۇٔىۋاتمبْ ٔەرضىٍەرگە چولۇٔغىٕىُ ٍوق. ضىٍەرٔىڭّۇ ِەْ ئىجبدەت لىٍىۋاتمبْ ئبٌالھ لب 
« ئىجبدەت لىٍغىٕىڭالر ٍوق. ضىٍەرٔىڭ دىٕىڭالر ئۆزەڭالر ئۈچۈْ، ِېٕىڭ دىٕىّّۇ ئۆزەَ ئۈچۈْ! 

 (1 – 6  .) 
ئي تبغب! ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي! ئوڭ لوٌۇِغب » ثۇ ضۈرە دۇَٔبٔىڭ ئەڭ جىّغۇر ئىٕطبٔىٕي، 

وۈٕٔي، ضوي لوٌۇِغب ئبٍٕي ثەرضىّۇ، ئبٌالھ تىٓ ئەِىر وەٌّىگۈچە ِەْ ثۇ داۋادىٓ ھەرگىسِۇ 
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 لەتئىٌذىغبْ تىٍالرغب داضتبْ (  دەٍ 101،  2ضىرا،  –ئىجٓ ھىػبَ، ئەش « ) ۋاز وەچّەٍّەْ! 
 ٔولتىطىغب ئېٍىپ وەٌگەْ ثبضمۇچٕىڭ ثىػبرەتٍىرىذىٓ ثىرى ئىذى.  ئىرادە

ۋاھىذى ۋە ئىجٓ ئىطھبق ٔەلىً لىٍغبْ ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثۇ 
 رىۋاٍەتٕي ثىٍّەً تۇرۇپ ثۇ ضۈرىٕي توٌۇق چۈغۀگىٍي ثوٌّبٍذۇ:

لەۋِىٕىڭ ئبلطبلبٌٍىرىذىٓ ئەضۋەد ثىر وۈٔي  رەضۇٌۇٌالھ وەثىٕي تبۋاپ لىٍىۋاتمبٔىذى. » 
ۋائىً ئۇٔىڭ ئبٌذىٕي  ىٓەٌەف، ئبش ثخ ىِٓۇغىرە، ئۇِەٍَە ث ىِٓۇتتەٌٍىپ، ۋەٌىذ ث ىٓث

 ٍىپ ثەردى: پ ِۇٔذاق ثىر تەوۇتوض
ئي ِۇھەِّەد!  ثىس ) ثىر ٍىً ( ضېٕىڭ رەثجىڭگە ئىجبدەت لىالٍٍي، ضۀّۇ ) ثىر ٍىً (  -

ً. ثۇ ضبٍىذە ثىس غېرىه ثوالٍٍي. ئەگەر ضەْ ثىسٔىڭ ئىالھٍىرىّىسغب ئىجبدەت لى
ئىجبدەت لىٍىۋاتمبْ ئىالھ ثىسٔىڭىىذىٓ خەٍىرٌىه ثوٌطب، ثىس ئۇ خەٍىردىٓ ئۆزىّىسگە 
تېگىػٍىه ٔېطىۋىٕي ئبٌىّىس. ئەگەر، ثىسٔىڭ ئىالھٍىرىّىس ضېٕىڭ ئىالھىڭذىٓ خەٍىرٌىه 

 ثوٌطب، ضەْ ئۇٔىڭذىٓ ِەھرۇَ لبٌّىغبْ ثوٌطەْ. 
ْ ئبٌالھ ثۇ ضۈرىٕي ٔبزىً لىٍذى. رەضۇٌۇٌالھ ئەتىطي ضەھەردە وەثىذە ئۇالرغب غۇٔىڭ ثىٍە

 «.ثۇ ضۈرىٕي ئولۇدى. غۇٔىڭذىٓ ثبغالپ ئۇالر رەضۇٌۇٌالھتىٓ ئۈِىذىٕي ئۈزدى 
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر رەضۇٌۇٌالھتىٓ ئۈِىذىٕي ئۈزدى ۋە » ئىجٓ ئبثجبش ِۇٔذاق دەٍذۇ: 

 «. ىتتىٓ ثبغالپ ئەزىَەت لىٍىػمب ثبغٍىذى ئۇٔىڭغب، ضبھبثىٍىرىگە ِبٔب غۇ ۋال
ُ ضۈرىطىگە ئوخػبظ ِەوىە ِەزگىٍىٕىڭ بدىٍەر ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ خۇددى ٔەجثۇ ئىپ

ِۇغرىىالرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالرغب لبراتمبْ غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثۇرۇٌۇظ ٔولتىطىذىٓ ثىرضي ثوٌۇپ، 
ىۈزۈظ، زۇٌۇَ لىٍىع، ضۈوۈت لىٍىع، ِەضخىرەت لىٍىػتەن ِۇئبِىٍىطي رەضّىٌ ئەزىَەت ٍەت

  ثېطىُ لىٍىػمب ئبٍالٔغبٔىذى. 
  

 

 ۈرىطيِەضەد / تەثجەت ض
 

ِۀىطىٕي « لۇرۇپ وەتتي ) غەزەپىە ئۇچرىذى ( » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
  :وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ« تەثجەت » ثىٍذۈرىذىغبْ 

« ەتطۇْ، ئەِەٌذە لۇرۇپ وەتتي! ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ ئىىىي لوٌي ) پۈتۈْ وۈچي ( لۇرۇپ و» 
 (1 .) 

تەثجەْ، ئەرەپچىذە ثىر ٌۀەتٍەظ ئىپبدىطي ثوٌۇپ، رەضۇٌۇٌالھ ضبفب تېغىذا لەۋِىٕي 
تەۋھىذوە چبلىرغبْ ۋالىتتب، ئۇٔىڭغب ثىرىٕچي ثوٌۇپ ئەثۇ ٌەھەة لبرغي چىممبْ ۋە 

 ٕي ئۆزىگە لبٍتۇرغبْ. دېگەْ.  لۇرئبْ ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ ثۇ ثەددۇئبضى« تەثجەْ » رەضۇٌۇٌالھمب 
ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ضۈرە دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي ِۇضھبة ۋە تەپطىرٌەردە 

تىرِىسىذىّۇ ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ثەزى ِۇضھبة ۋە تەپطىرٌەردە ضۈرىٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي 
  ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.« ِەضەد » وەٌىّىطي ثوٌغبْ 
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تەرتىۋىذە فبتىھە  ٔۇزۇيزرىتي ئوضّبْ ۋە ئىجٓ ئبثجبضٕىڭ ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ھە
لبتبرغب تىسىٍغبْ. ثۇ ئەھۋاٌذا ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ تبرىخي  – 7ۋە  - 6ضۈرىطىذىٓ وېَىٕال 

ٍېرىّىغب توغرا وېٍىذۇ. ٍۀە ئىجٓ ئبثجبضتىٓ وەٌگەْ ثۇخبرى  ئبدىٕميٍىٍىٕىڭ  – 1دەۋەتٕىڭ 
ضەۋەثىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه  ٔۇزۇيۀجەدە ٔەلىً لىٍىٕغبْ ۋە ِۇضٍىُ لبتبرٌىك ثىر لبٔچە ِ

 – 7ٍبوي  – 6ئەڭ ثبٌذۇر دېگۀذە دەۋەتٕىڭ  رە، ِەزوۇر ضۈگە ئبضبضالٔغبٔذارىۋاٍەتٍەر
غۇئەرا ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍىذۇ. ٌېىىٓ، ثۇ  ئورۇٔذىىي – 47ۋە  ذا ٔبزىً ثوٌغبٍْىٍى

» ٔبزىً ثوٌىػىغب ضەۋەپ ثوٌغبْ ئبِىً تەثجەت ضۈرىطىٕىڭ  يرىۋاٍەتٍەرٔىڭ ھەِّىطى
 (  ئبٍىتي ثىٍەْ ثبغالٍذۇ.  214غۇئەرا، « ) تۇلمبٍٔىرىڭٕي ئبگبھالٔذۇر  –لەۋِىڭٕي ۋە ئۇرۇق 

ثىرىٕچي لبراغمب لبرىطبق، ٔبزىً ثوٌۇظ ۋالتي ثەن ثبٌذۇر. چۈٔىي، ئەثۇ ٌەھەة 
ثۇ ضۈرە تبغب ثىٍەْ جىَەْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ تبغىطي ۋە ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي ثوٌۇپ، 

ئبرىطذىىي ٍىرىىٍىػىپ ئۈزىٍەً دەپ لبٌغبْ زىً ِۇٔبضىۋەتٕي ثىرالال ئۈزۈپ تبغٍىغبْ. ثۇ 
ِۇٔبضىۋەتٕىڭ ٍىرىىٍىػىػي ئۈچۈْ ثەٌگىٍىه زاِبْ ئۆتىەْ ثوٌىػي ۋە ثىر لىطىُ ۋەلەٌەر ٍۈز 

ٍىٍي دېگىٍي  - 1ثەرگەْ ثوٌىػي وېرەن. ثۇ ضەۋەپتىٓ ٔبزىً ثوٌۇظ ۋالتىٕي دەۋەتٕىڭ 
 ثوٌّبٍذۇ. 

ئىىىىٕجي ئېھتىّبي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، ٍۀي ِەزوۇر ضۈرە غۇئەرا ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب 
ٍەرٌەغتۈرۈٌگۀذە ثەن وېَىٓ ثوٌۇپ وېتىذۇ. دەۋەت ثبغالٔغبْ تۇٔجي ٍىً ٔەزەردە 

 - 2ۋەتٕىڭ تۇتۇٌغبٔذا، ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطىغب ئەڭ ِۇۋاپىك ثوٌغبْ ٔبزىً ثوٌۇظ ۋالتي دە
 ٍىٍىغب، وبفىرۇْ ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب توغرا وەٌّەوتە. 

وبفىرۇْ ضۈرىطىذە، ثبزارٌىك لىٍىع ھبٍبتىغب ضېڭىپ وەتىەْ وبپىرالردىٓ ضۆز لىٍىٕغبْ. ثۇ 
 ،ٍۀي ، ضۈرىذە، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىىي ثبزارٌىك لىٍىػمب ئەڭ خۇغتبر تىپ ثوٌغبْ ثىر ئىطىُ

 ، ٍۀي ئەثۇ ٌەھەة:ىٍي ضۈپىتىذە تؤۇغتۇرۇٌّبلتبۋەوئەثۇ ٌەھەة وۇپۇرٔىڭ 

( َسَيْصَلى نَارًا َذاَت َْلٍَب 2( َما َأْغََن َعْنُو َمالُُو َوَما َكَسَب )1تَػبَّْت َيَدا َأِّب َْلٍَب َوَتبَّ ) 
(3) 

ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ ئىىىي لوٌي ) پۈتۈْ وۈچي ( لۇرۇپ وەتطۇْ، ئەِەٌذە لۇرۇپ وەتتي! » 
ِۈٌىي ۋە ئېرىػىەْ ٔەرضىٍىرى ئەضمبتّبٍذۇ. ۋالتي وەٌگۀذە ئۇ تىً ثىٍەْ  –ئۇٔىڭغب ِبي 

 (. 3 – 1« ) ئىپبدىٍىگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ الۋۇٌذاپ تۇرىذىغبْ ئوتمب ) ئوتۇْ ( ثوٌىذۇ 
الۋۇٌذاپ تۇرغبْ » رەضۇٌۇٌالھٕىڭ تبغىطي ئبثذۇٌئۇززا، ضۈرىذە وىٕبٍىٍىه ثىر غەوىٍذە 

 ۇزۇيثىٍەْ تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ٔ ضۈپەتىٍذۈرىذىغبْ ثىر ِۀىطىٕي ث«  ٕىڭ دادىطيئوت
ضەۋەثىذىىي رىۋاٍەتٍەردىٓ ثىرضىذە، ثۇ غەخىطٕىڭ خبراوتېرىٕي وۆرضىتىپ ثېرىذىغبْ ثىر 

ِەْ » ثبزارٌىك لىٍىع ۋەلەضي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ئەثۇ ٌەھەة رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ: 
ثبغمىالرغب ٔېّە » دەپ ضوراٍذۇ. رەضۇٌۇٌالھ «  ؟ ِۇضۇٌّبْ ثوٌطبَ، ِبڭب ٔېّە ) ِۇوبپبت ( ثبر

ِېٕي ثبغمىالر ثىٍەْ تەڭ » دەپ جبۋاپ ثېرىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ: « ثوٌطب، ضبڭىّۇ غۇ ثبر 
ئۇٔىڭ ِۀپەئەتپەرەضتٍىىي ثەدىردىّۇ  ېگەْ.د« ئورۇٔغب لوٍغبْ دىٓ دىٓ ثوالِذۇ؟ 

لىٍىػٕىڭ ئورٔىغب، ئۆزىٕىڭ ئورٔىغب وۆرۈٌگۀىذى. ئۇ جەڭ ِەٍذأىغب ثېرىپ ِەرتٍەرچە جەڭ 
 ئبدەَ ٍبٌالپ ئەۋەتىەْ.  
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لۇرئبْ ۋەھىٌ، رەضۇٌۇٌالھتىٓ ثبغمب غۇ دەۋردە ئۆتىەْ ئىىىي وىػىٕىڭال ئىطّىٕي، ٍۀي 
ٍبخػىالردىٓ ثوٌغبْ ھەزرىتي زەٍذٔي ۋە ئەضىىٍەردىٓ ثوٌغبْ ئەثۇ ٌەھەثٕي تىٍغب ئبٌغبْ. 

ەخص ئەِەش، ئىّبٔغب لبرغي لبرىغۇالرچە ئۇرۇظ لىٍغبْ ئەثۇ ٌەھەة ثۇ ضۈرىذە تبرىخي ثىر غ
 لىٍىٕغۇچىغب: خىتبةئىٕىبرچىالرٔىڭ تىپىه ۋەوىٍي ضۈپتىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ثۇ ئبرلىٍىك 

 دەٍذۇ.  « ئەثۇ ٌەھەة ئۆٌىذۇ، ٌېىىٓ ئەثۇ ٌەھەثٍىه ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرىذۇ » 
  

 

 فىً ضۈرىطي
 

 :وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ« فىً » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
 (. 1 « )اق لىٍغبٍٔىمىٕي وۆردۈڭّۇ؟ رەثجىڭٕىڭ فىً لوغۇٔىٕي لبٔذ» 

لۇرئبٔذا ھبٍۋاْ ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ ثەظ ضۈرە ثبر، ٍۀي ثەلەرە ) وبال (، ٔەھً 
، ) ھەضەي ھەرىطي (، ئۀىەثۇت ) چىػي ئۆِچۈن (، ٔەًِ ) چۈِۈٌە ( ۋە فىً ضۈرىٍىرى ثوٌۇپ

ثۇالردىٓ ثىرى فىً ضۈرىطي. فىً ضۈرىطىگە ئەثرەھۀىڭ لوغۇٔىٕىڭ ئەڭ ئبٌذىذا ِبڭغبْ 
پىٍٕىڭ ئىطّي ثېرىٍگەْ. پىٍٕىڭ لوغۇْ ضۆزىگە ئەِەش، لوغۇٕٔىڭ پىٍغب ئېٕىمٍىغۇچي ثوٌۇپ 
وېٍىػىذە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذىغبْ ثىر ٔولتب ثبر. ٍۀي، پىٍالر ھەر لبٔچە ِەججۇرالٔغبْ 

لوغۇْ ۋە ئۇٔىڭ لۇِبٔذأٍىرىذىٓ  ،طىّۇ وەثىگە ھۇجۇَ لىٍىػتىٓ لبچمبْ ثوٌۇپ، پىًثوٌ
دەپ « ئەثرەھۀىڭ لوغۇٔي » ٍبوي « لوغۇٕٔىڭ پىٍي » ئەلىٍٍىك ئىذى. غۇڭب ضۈرىذە 

 دەپ ئبتبٌغبْ.« پىً لوغۇٔي » ئېٍىّٕبً، 
ئىطّي ثىٍەْ « را ئەٌەِتە» ِەزوۇر ضۈرە ثۇخبرىذا ۋە لۇرتۇثي ٔەلىً لىٍغبْ رىۋاٍەتتە 

  تىٍغب ئېٍىٕغبْ. 
فەٌەق  –ىذە وبفىرۇْ ۋتەرتى ٔۇزۇيِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ھەزرىتي ئوضّبْ  ضۈرە

وبفىرۇْ ضۈرىطي ئبرىطىغب  –ە ِبئۇْ ۋىذضۈرىطي ئبرىطىغب جبٍالغمبْ. ئىجٓ ئبثجبش تەرتى
برىطىغب توغرا لۇرەٍع ضۈرىطي ئ –تەرتىۋىّىسدە تەثجەت  ئىساھبتٍىكجبٍالغمبْ. ثىسٔىڭ 

وەٌّەوتە. ٔبزىً ثوٌۇظ ۋالتي ٔولتىطىذىٓ ثىس ئىگە ثوٌغبْ ِەٌۇِبتالرغب ئبضبضالٔغبٔذا، ضۈرە 
ٍىٍىغب توغرا وەٌّەوتە. لۇرەٍع ضۈرىطي ثىٍەْ ثۇ ضۈرە ئبرىطىذا ِەزِۇْ  - 2 ٕىڭرىطبٌەت

 جەھەتتىٓ زىچ ِۇٔبضىۋەت ثبر.
لۇۋۋەت ئەخاللىٕي تىىٍەغٕي ِەلطەت  –لىٍىٕغۇچىذا وۈچ  خىتبةضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي، 

لىٍىذۇ. ِەزوۇر ضۈرە تبرىخي پىً ۋەلەضىٕي ِىطبي لىٍىپ تۇرۇپ، وۈچىٕي زۇٌۇِغب ئىػٍەتىەْ، 
وۈچ ئەخاللىذىٓ ٍولطۇٔالرٔىڭ ئبلىۋىتىٕىڭ لبٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىپ ثەرگەْ. 

جۇت ثوٌىذىغبْ زوراۋاْ ، ھەر دەۋرىذە ِەۋ«پىً لوغۇٔي ) ئەضھبثۇي فىً ( » ئىػغبٌچي 
دەٍذىغبْ « ِەْ وۈچٍۈن، غۇڭب ِېٕىڭ راضت ) زاِبْ زورٔىڭ ( » وۈچٕىڭ ضىّۋوٌي. ئۇالر 

ِۀتىك ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍىذۇ. ثۇ ِۀتىك ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍغۇچي ھبِبْ ثىر وۈٔي زاۋاي 
 تبپىذۇ:

 ( 5َٖمَْعْل َكْيَدُىْم ٓت َتْضِليٍل ) ( َأَلَْ 1َأَلَْ تَػَر َكْيَف فَػَعَل رَبَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيِل )
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ِىىرىٕي  –رەثجىڭٕىڭ فىً لوغۇٔىٕي لبٔذاق لىٍغبٍٔىمىٕي وۆردۈڭّۇ؟ ئۇ ئۇالرٔىڭ ھىٍَە » 
 (. 2 – 1 « )ثەرثبت لىٍّىذىّۇ؟ 

 ثىرىگە زىت لۇتۇپالر تىٍغب ئېٍىٕغبْ: –ئەثبثىً ) لۇغالر (دىٓ ئىجبرەت ثىر  –ضۈرىذە پىً 

 (4( تَػْرِميِهْم ِِبَِجارٍَة ِمْن ِسجّْيٍل )3ِهْم طَيػْرًا أَبَابِيَل )َوأَْرَسَل َعَليْ 

توپ لۇغالرٔي ئەۋەتتي. لۇغالر ئۇالرغب ضبپبي تبغالرٔي  –رەثجىڭ ئۇالرٔىڭ ئۈضتىگە توپ » 
 (. 4 – 3 « )ئبتبتتي 

ثۇ ٍەردىىي پىً ٍوغبْ ۋە وۈچٍۈن، ٌېىىٓ ھەلطىس زاٌىّٕىڭ؛ ئەثبثىً ) لۇغٍىرى ( ئۆزى 
لۇدرەت  –وىچىه، ئەِّب زۇٌۇِغب ئۇچرىغۇچىٕىڭ ضىّۋوٌي. ئبٌالھ، ثىردىٕجىر ۋە ھەلىمىٌ وۈچ 

 ضبھىجىذۇر. 
وۈچگە ئىػىٕىپ زوِگەرٌىه  ۋە الرخۇالضىٍىگۀذە، وۈچىە چولۇٔىذىغبْ ھەر ئەخاللطىس
 لىٍىذىغبْ ھبِبلەتٍەر ھبِبْ ثىر وۈٔي غەزەپىە ئۇچراٍذۇ.

 ضۈرىٕىڭ تبرىخي ئبرلب وۆرٔىػي
 ضۈرە ئىّب لىٍغبْ تبرىخىٌ ۋەلۀىڭ لىطمىچە ِەزِۇٔي ِۇٔذاق:

ثىرى ثىٍەْ  –ئۆز ۋالتىٕىڭ ئىىىي چوڭ وۈچي ثوٌغبْ پبرش ثىٍەْ رىُ ئىّپېرىَىطي ثىر 
ئەضىرٔىڭ ئىىىىٕجي ٍېرىّىذا ثۇ رىمبثەت تېخىّۇ  – 6 رىمبثەت ھبٌىتىذە ئىذى. ِىالدى

ِەوىىگىّۇ چۈغىەْ ثوٌۇپ، ٔوپۇزٌۇق لەثىٍىٍەر وەضىىٍٕەغىەْ. ثۇ رىمبثەتٕىڭ لبرا ضبٍىطي 
ِۇتەٍَىجىٓ ۋە ھەٌىف ئىطّي ثىٍەْ ئىىىي تەرەپىە ئبٍرىٍغبْ. ِۇتەٍَىجىٓ دەپ ئبتبٌغبٔالر 
پبرش ئىّپېرىَىطي تەرەپتبرٌىرى ثوٌۇپ، تەخت تبٌىػىع وۆرەغٍىرى ضەۋەثىذىٓ ئۆز ئىچىذە 

پبرضالر ئۇالردىٓ ئۈضتۈْ ئورۇٔغب  غەرلىٌ رىُ ئىّپېرىَىطي ئبجىسالغمبْ، غبۋاتمبْثوغۇ
ئۆتىۀىذى. ثۇ ضەۋەپتىٓ پبرضالر رىُ ئىّپېرىَىطىٕىڭ ھبوىّىَىتي ئبضتىذىىي راٍۇٔالردىٓ 
ئۆزىگە ئىتتىپبلذاظ ئىسدەۋاتمبٔىذى. رىُ ئىّپېرىَىطىٕىڭ ئوتتۇرا غەرلتىىي ئەڭ وؤب ٔوپۇز 

 دائىرىطي ھەثەغىطتبْ ۋە ٍەِەْ ئىذى.
ىي وۈچٕىڭ ٔوپۇزى ئبضتىغب وىرِىگەْ ثوٌۇپ، لەدىّذىٓ تبرتىپ ھىجبز راٍؤي ثۇ ئىى

–دەرِەن، خۇظ  -بلّىغبْ. ھىجبز راٍؤىٕىڭ دورا ھبوىُ وۈچٍەرٔىڭ ٔوپۇزى ئبضتىمب وىرىپ ث
وېٍىذىغبْ  جۀۇپ ئبرىطىذىىي تىجبرەتتىٓ –ثۇً ثبھبرات تىجبرەت ٍوٌي ئبرلىٍىك غىّبي 

ذىىي تىجبرەتچي ئبئىٍىٍەر ئبالتتي. ئۇالر تىجبرەت پبٍذىٕىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّىٕي ثۇ راٍؤ
پبت پەٍذا ثوٌۇپ تۇرىذىغبْ ِەضىٍىٍەرٔي ھەي لىٍىع ۋە ٍوٌٕىڭ  –ٍوٌىذا پبت 

ثىخەتەرٌىىىٕي وبپبٌەتىە ئىگە لىٍىع ئۈچۈْ، غۇ دەۋرٔىڭ ھبوىُ وۈچٍىرىذىٓ ثىرضىٕىڭ 
ٓ ِەوىىٕىڭ ھۆرِەتىە ھىّبٍىطي ئبضتىغب وىرىػىە ِەججۇر ثوٌغبٔىذى. ِبٔب ثۇ ضەۋەپتى

ضبزاۋەر جەِەتٍەردىٓ ثىرى ثوٌغبْ ھبغىُ ئوغۇٌٍىرى ۋە ئىتتىپبلذاغٍىرىغب لبرغي وۈچٍۈن ثىر 
وۈچ ضۈپىتىذە ئوتتۇرىغب چىمّبلچي ثوٌغبْ ئەثۇ ضۇفَبٕٔىڭ ئبتىطي ئۇِەٍَە ئوغۇٌٍىرى ۋە ئەثۇ 

ورٔىٕي جەھىٍٕىڭ ئبتىطي ِەھسۇْ ئوغۇٌٍىرى، رەلىپٍىرىگە لبرغي ِەوىىذىىي ئ
ِۇضتەھىەٍِەظ ئۈچۈْ پبرضالرغب ٍېمىٍٕىػىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە رىُ ئىّپېرىَىطي ۋە ئۇٔىڭ 
ِەزوۇر راٍؤذىىي ۋەوىٍي ثوٌغبْ ھەثەغىطتبْ ثىٍۀّۇ ٍېمىٓ ِۇٔبضىۋەت ئورٔبتّبلچي 

  ثوٌىذۇ. 
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ٍىٍٍىرىذا ِەوىىذىىي ئىراْ تەرەپتبرٌىرىٕىڭ ٔوپۇزى وۈچىَىػىىە  – 570 ِىالدى
تبرتىۋاٌغبْ ئەثرەھە، ئوٌپبْ تبپػۇرۇظ غەرتي ثىٍەْ  ٍذۇ. ثۇ ِەزگىٍذە ٍەِۀذە تەختٕيالثبغ

خىرىطتىَبْ ھەثەظ دۆٌىتىگە ۋە ثۇ ئبرلىٍىك غەرلىٌ رىُ ئىّپېرىَىطىٕىڭ ھىّبٍىطي ئبضتىغب 
غىّبي ئبرىطىذىىي تىجبرەتتىٓ وېٍىذىغبْ پبٍذىٕي لوٌغب وىرگۈزۈظ  -وىرىذۇ. ئۇ جۀۇپ 

غب لبٍذۇرِبلچي ثوٌىذۇ ۋە وەثىگە رەلىت ضۈپىتىذە ببرەت ِەروىسىٕي ِەوىىذىٓ ضبٔئۈچۈْ تىج
ثىر چىروبۋ ٍبضىتىذۇ. ئبٔذىٓ ثۇ چىروبۋغب لىٍىٕغبْ ھۇجۇِٕي ثبھبٔە لىٍىپ، وەثىٕي چېمىپ 
تبغالظ ئۈچۈْ پىٍالر ثىٍەْ جبثذۇٌغبْ لوغۇٔىٕي ئېٍىپ ِەوىىگە لبراپ ٍوٌغب چىمىذۇ. پىً 

 ٍېمىٕالغمبٔذا، ئبٌالھ ئەۋەتىەْ لۇغالر تەرىپىذىٓ ٍەرٍەوطبْ لىٍىٕىذۇ. لوغۇٔي ِەوىىگە
الغمبْ ضەپەرٔي ِەوىىٍىه ِۇغرىىٍەرگە ئەضٍىتىپ، ِبٔب ثۇ ِەغٍۇثىَەت ثىٍەْ ئبخىر ضۈرە

ئۇالرٔي رەضۇٌۇٌالھمب لبرغي ئەثرەھۀىڭ روٌىٕي ئوٍٕىّبضٍىممب دەۋەت لىٍىذۇ ۋە ئبٌالھ لب لبرغي 
چبٍٕىۋېتىٍگەْ ضبِبٔذەن » ثوٌغبٔالرٔىڭ ئبلىۋىتي ٔبھبٍىتي ئېٕىك ھبٌذا:  وۈچ وۆرضەتّەوچي

 ۋە ھىّبٍىطىس لېٍىع ئىىۀٍىىىٕي ئىّب لىٍىذۇ.« ثوٌۇپ وېتىع 
ثۇ لىططۀىڭ لۇرئبٕٔىڭ ثبغمب جبٍٍىرىذا لبٍتب تەورارالّٔبضٍىمىذا ِۇٔذاق ئىىىي ضەۋەپ 

 ثبر:
ىذا ثىر پەٍغەِجەرٔي ئىٕىبر لىٍىع، ٍبٌغبٔچي ثىرىٕچىطي، پىً لوغۇٔىٕىڭ ھبالوىتىٕىڭ ئبضت

 لبتبرىغب چىمىرىع ٍوق.
ثۇ ۋەلەدىٓ ئۆزىگە ٔېطىۋە چىمىرىپ، ئۇٔي ضۈٍئىطتىّبي  ٔىڭئىىىىٕجىطي، ِۇغرىىالر
 لىٍّبضٍىمي ٔەزەردە تۇتۇٌغبْ.

  

 

 لۇرەٍع ضۈرىطي
 

« لۇرەٍع »  ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە ۋە لۇرئبٔذا پەلەت ِۇغۇ ئبٍەتتىال تىٍغب ئېٍىٕغبْ
  :وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ

لۇرەٍع لوغذاٌغبٍٔىمي ) ثىرٌىه ۋە تىرىىٍىه ھەلمي ( ئۈچۈْ، ئۇالر ٍبز ۋە لىػتب لىٍغبْ » 
لوغذاٌغبٍٔىغي ئۈچۈْ، ثۇ ئۆً ) ٍۀي ثەٍتۇٌالھ (ٔىڭ رەثجي ئۈچۈْ  جبرەت ضەپەرٌىرىتى

 (. 3  – 1« )  ئىجبدەت لىٍطۇْ!
« ٌەھەڭ » ۆز توِۇرىغب ٔىطجەت لىٍىٕىذۇ، ٍۀي،  ثىرىٕچىطي لۇرەٍع وەٌىّىطي ئىىىي ض

« ٍىغىع ۋە ثىرىىتۈرۈظ » ضۆز ٍىٍتىسى؛ ئىىىىٕجىطي،  « لىرظ» ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ 
. ئەروىٍەتّە غەوٍىذە وەٌگەْ لۇرەٍػٕىڭ وەٌىّىطي«  لبرظ» ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ 

، ثىر لبٔچە پبرچە پۇي» ىىىٕچي ئېھتىّبٌذا ئى ؛«ٌەھەڭ ثبٌىطي » ِۀىطي ثىرىٕچي ئېھتىّبٌذا 
ِبٌىه ۋەٍبوي ئۇٔىڭ دادىطي لىٕبٔەٌي ٔبدرٔىڭ  ىِٓۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. فىھر ث« گە تەڭ

ٔەضٍىذىٓ وەٌگەْ ِەوىە ۋە ئۇٔىڭ ئەتراپىذا ِۇلىُ ِبوبٔالغمبْ لەثىٍىٍەرٔىڭ ئوِۇِىٌ 
 ئىطّي.  



 

 63 

ىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ئىىىىٕجي ٔەضىً ثۇ ئىط ثۇخبرىذاِۇضھبثالردا، تەپطىرٌەردە ۋە 
 ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. «  ٌي ئىالفي لۇرەٍع»  ٕيضۈرى) تبثىئىٓ ( 

تەرتىپٍىرىٕىڭ ھەِّىطىذە تىٓ ٔۇزۇي ِەزگىٍذە ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. دەضٍەپىي 
ْ. ثۇ ثىر لبٔچە ٔولتىذىٓ توغرا ثوٌّىطب وېرەن. تىسىٍغبلبرىئە ضۈرىطي ئبرىطىغب  –
رىٕچىذىٓ، تىٓ ضۈرىطي لبرىئە ضۈرىطىذىٓ وېَىٓ، ٍۀي ئەڭ ئبز ثىر ٍىً وېَىٓ ٔبزىً ثى

ثوٌغبْ ثوٌىػي ِۇِىىٓ. ئىىىىٕچىذىٓ، لۇرەٍع ضۈرىطي ثىٍەْ پىً ضۈرىطي ئبرىطىذا 
ِەزِۇْ جەھەتتىٓ زىچ ِۇٔبضىۋەت ثبر. ثىس ئىگە ثوٌغبْ ِەٌۇِبتالر ثۇ ضۈرىٕىڭ فىً 

 ب توغرا ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي وۆرضەتّەوتە. ٍۀي:ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍط
دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي ئبٌىّالردىٓ فەررا، ئبھفەظ ۋە ثبغمىالر لۇرەٍع ضۈرىطىٕىڭ 
ثىرىٕچي ئبٍىتي ثىٍەْ فىً ضۈرىطىٕىڭ ئبخىرلي ئبٍىتي ئبرىطىذا زىچ ِۇٔبضىۋەت ثبرٌىمىٕي 

تب. چۈٔىي، ئىىىي ضۈرىذە ئبٌالھ ئوتتۇرىغب لوٍغبْ. ثۇ لبراغٕي ئبٍەت ِەزِۇٔىّۇ توغرىٍىّبل
لىٍىٕغۇچىالرغب ثەرگەْ ٔېّەتٍىرىٕي ئەضٍەتّەوتە. ھەزرىتي ئۆِەر ثىر پەرز  خىتبةتۇٔجي 

ٔبِبزٔىڭ ئىىىىٕجي رەوىتىذە ثبغتب فىً ضۈرىطىٕي، ئبٔذىٓ لۇرەٍع ضۈرىطىٕي ئولۇغبْ 
ّىٍالھ لوٍّبضتىٓ ئبرلب وبئبة ِۇضھبثىذا ثۇ ئىىىي ضۈرىٕىڭ ئبرىغب ثىط ىٓ) تبثبرى (. ئۇثەً ث

ئبرلب ھبٌذا تىسىٍغبٍٔىمي ھەلمىذە رىۋاٍەتٍەر ثبر. ثۇ رىۋاٍەتٍەر ئىىىي ضۈرىٕىڭ ثىر ضۈرە   –
ثىرى ثىٍەْ زىچ ِۇٔبضىۋەتٍىه  -، ِۀب ۋە ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ثىر ئىىۀٍىىىٕي ئەِەش

ەتٕىڭ ئىىىىٕجي ئىىۀٍىىىٕي وۆرضەتّەوتە. ثۇ ِەٌۇِبتالر ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، ضۈرە دەۋ
 غبْ دېَىػىە ثوٌىذۇ.  ثوٌ ٍىٍىٕىڭ ئبخىرى ٔبزىً

 خىتبةثۇ ضۈرە فىً ضۈرىطىگە ئوخػبظ تۇٔجي  - ضۈرىٕىڭ ِەروىسى ئىذدىَىطي
لىٍىٕغۇچىٍىرىغب ئبٌالھٕىڭ ثەرگەْ وبتتب ٔېّەتٍىرىٕي ئەضٍىتىذۇ. چۈٔىي، ِەوىە ئبھبٌىطي 

ٍىك غبھىت ضۈپىتىذە گۇۋاھچي ثوٌۇپ تۇرغبْ ثوٌغبْ لۇرەٍع لەثىٍىطي، ھەِّە ٔەرضىطىٕي جبٔ
لب لەرزدار. تىجبرەتٕىڭ لۇرەٍع ئۈچۈْ لبٔچىٍىه  وەثىگە، ئۇٔىڭ ئىگىطي ثوٌغبْ ئبٌالھ

ھبٍبتي ئەھّىَەتىە ئىگە ئىىۀٍىىىٕي ثىٍّەضتىٓ، ثۇ ضۈرىٕي ٍبخػي چۈغۀگىٍي ثوٌّبٍذۇ. ثۇ 
ثوٌّىطب  ئىالفلۇرەٍع ٍوق، ھەلىمەتٕي ِۇٔذاق ئىپبدىٍەظ ِۇِىىٓ، تىجبرەت ثوٌّىطب 

 ىٓتىجبرەت ٍوق. ثۇ ھەلىمەتٕي لۇرەٍػٕىڭ ئەڭ چوڭ ضودىگەرٌىرىذىٓ ثىرى ثوٌغبْ ضبففبْ ث
ئىىىي لبٔىتىذىٓ ثىرىٕي تىسگىٕي ئبضتىغب ئبٌغبٍٔىمىٕي ئىالفٕىڭ ئۇِەٍَۀىڭ، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

 ئىپبدىٍىگەْ ثۇ ضۆزٌىرى ٔبھبٍىتي روغەْ ئىپبدىٍەپ ثەرِەوتە:
لبٔذاق لىٍىّىس، لەٍەرگە ثبرىّىس، ثىٍەٌّەٍۋاتىّىس. ثۇ ٍەردە ئوٌتۇرۇپ لبٌطبق، » 

دەضّبٍىّىسٔي ٍەپ تۈگىتىّىس. ِەوىىذىىي ِەۋجۇدىَىتىّىس ٍبز غبَ، لىػتب ھەثەغىطتبْ ثىٍەْ 
 (. ثەت – 197، 1404ۋالىذى، ِەغبزى، ثەٍرۇت، « ) ثوٌغبْ تىجبرەتىە تبٍىٕىذۇ 

پەلەت ٍېرىّي. ھەلىمەتٕي ثۇ جۈٍِە ئەڭ ٍبخػي غەوىٍذە ٌېىىٓ، ثۇ رىئبٌٍىمٕىڭ 
ئەگەر وەثە ثوٌّىطب، تىجبرەتّۇ، ئىالفّۇ ثوٌّبٍذۇ. وەثە ثەرىىىتىٕي ئۆزىذىٓ » ئىپبدىٍىگەْ: 

 ضۈرە ثۇ ھەلىمەتٕي ئەضٍىتىذۇ:«. ئەِەش، رەثجىذىٓ ئبٌىذۇ 

 (4ِمْن ُجوٍع َوَآَمنَػُهْم ِمْن َخْوٍؼ )( الَِّذي َأْطَعَمُهْم 3فَػْليَػْعُبُدوا َربَّ َىَذا اْلبَػْيِت )
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ئىجبدەتٕي ثەٍت ) ثەٍتۇٌالھ (ٔىڭ رەثجىگە لىٍطۇْ. چۈٔىي، ئۇ ) ئبٌالھ ( ئۇالرٔي » 
 (.  4  – 3« ) خەتەردىٓ ضبلالپ، ئەِىٓ لىٍذى  –ئبچٍىمتب توٍغۇزدى، ھەر خىً خېَىُ 

( وە ئەِەش، ئۇٔىڭ رەثجىگە دىممەت لىٍىػمب تېگىػٍىه ٔولتب، ئىجبدەتٕي ثەٍت ) ثەٍتۇٌالھ 
 . ثۇ ئبٍەت لىٍطۇْ... ثۇ ئبرلىٍىك، ٔبٔغب ئەِەش، ٔبْ ثەرگۈچىگە رەھّەت ئېَتطۇْ! دېّەوتە

 
 

 لبرىئە ضۈرىطي
 

ِۀىطىٕي « دەھػەتٍىه پبرتىالظ، پبجىئە » ضۈرە ئبٌذىٕمي ئبٍەتٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
  :وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ« لبرىئە » ثىٍذۈرىذىغبْ 

ئۇ دەھػەتٍىه پبرتىالغٕىڭ (  لىٍىٕغۇچي خىتبةئبھ ئۇ دەھػەتٍىه پبرتىالظ! ) ئي » 
ىڭ (! توغرا، ضەْ ئۇ دەھػەتٍىه پبرتىالغٕىڭ ئىذ ئەگەر ثىٍطەڭ) ئىىۀٍىىىٕي لبٔذاق 

 (. 3  – 1« ) لبٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي لبٔذالّۇ ثىٍەٌەٍطەْ؟ 
ثبضمۇچمب وىرىػتىٓ ئىجبرەت ھەلىمەتٕىڭ ئۆزى  لۇرئبٔذا پەٍذا ثوٌۇظ ۋە ثۇزۇٌۇپ ٍېڭي ثىر

ئۇالر دۇخبْ،  ثوٌۇپ، 14ثىٍەْ ٍبوي ثىرەر ئبالھىذىٍىىي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ ضۈرىٍەرٔىڭ ضبٔي 
ػىمبق، غبغىَە، فەجر، زەٌسەٌە، ٕجبضىَە، ۋالىئە، ھبلمب، لىَبِەت، ٔەثە، تەوۋىر، ئىٕفىتبر، ئى

 . ذىٓ ئىجبرەتتۇرفەٌەق ۋە لبرىئە ضۈرىطى
 ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ٍىرىذا وىتبثھەدىص برٌىك ِۇضھبثالردا، تەپطىرٌەردە ۋە ث

تەرتىپٍىرىٕىڭ ٔۇزۇي ِەزگىٍذە تىسىٍغبْ ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. دەضٍەپىي 
ٌېىىٓ لىَبِەت  لىَبِەت ضۈرىطي ئبرىطىغب ٍەرٌەغتۈرۈٌگەْ. –ھەِّىطىذە لۇرەٍع 

تىسىٍىػي توغرا ثوٌّىطب وېرەن. چۈٔىي لىَبِەت ضۈرىطي ثۇ ضۈرىطىٕىڭ ثۇ ضۈرىٕىڭ ئبرلىطىغب 
ضۈرىذىٓ ئەڭ ئبز ثىر ٍىً وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. ئبثذۇٌالھ ئىجٓ ِەضئۇد ئىٕطبْ 

 –ضۈرىطىٕي لىَبِەت ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىغب تىسغبْ. ثۇ ضۈرىٕىڭ ئەڭ ِۇٔبضىپ ٍېرى لۇرەٍع 
ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. ثۇ  - 3ٕىڭ دەۋەتضۈرە  فەٌەق ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىذۇر.

 اللىٍىٕغۇچىٍىرىٕي رىطبٌەتٕىڭ دەضٍەپىي ِەزگىٍىذىٓ ثبغالپ خىتبةلۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي 
 لىَبِەت ۋە ئبخىرلي ضبئەت ثىٍەْ ئبگبھالٔذۇرۇغمب ثبغٍىغبٍٔىمىٕىڭ غبھىتي.

دىىي ئىٕطبْ ٍوٌۇچي ھەر ٍوٌۇچىٕىڭ ثىر ٍوٌي، ھەر ٍوٌٕىڭ ثىر چىىي ثوٌىذۇ. دۇَٔب
ثوٌغبْ ٍەردە، دۇَٔبِۇ ٍوٌۇچي ثوٌّبِذۇ؟ ئۇِۇ ثىر ٍوٌۇچي، ئۇٔىڭّۇ ثىر ئبخىرلي ٔولتىطي ثبر. 
ٌېىىٓ، دۇَٔبٔىڭ ئبخىرلي چىىي ھبٍبتٕىڭ ئبخىرٌىػىػي ئەِەش. چۈٔىي، دۇَٔب ھبٍبتي 

بٍبتىٕىڭّۇ ثىر ئوخػبٍذۇ. ھەر ٔەرضىٕىڭ ثىر روھي ثوٌغبٔذەن، ثۇ دۇَٔب ھ ۋۇجۇدىغبھبٍبتٕىڭ 
روھي ثبر. ئۇ روھ ئبخىرەت ثوٌۇپ، ئبخىرەتطىس دۇَٔب ھبٍبتي، روھطىس ثىر ِېَىتمب ئوخػبٍذۇ. 

لبٍتىذىٓ تىرىٍىع ۋە  -ضۈرە ِبٔب ثۇ روھ ھەلمىذە ئىّبٌىك غەوىٍذە توختىٍىذۇ. ٍۀي، ئبخىرەت 
ئبٌالھ تىٓ غەٍرى  ھېطبپ ئېٍىٕىذىغبْ وۈٔذىٓ ئىجبرەت ھەلىمەت ئۈضتىذە توختىٍىذۇ... ثىسگە

ىذۇ. ھبٌذا ئۇچۇرالرٔي ثېرخەۋەر ثېرەٌّەٍذىغبْ ئبخىرلي ضبئەت ۋە لىَبِەت ھەلمىذە ثىۋاضتە 
ئىٕطبٔالر پەرۋأىذەن ثوٌۇپ وېتىذىغبْ؛ ثىسگە لوزۇلتەن لېمىٍغبْ، ثۇ ضۈرىذە ٍۀي، 
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ىتٕىڭ ِىذىرٌىّبش دەپ ثىٍىٕىذىغبْ تبغالر ئېتىٍغبْ ٍۇڭذەن ثوٌۇپ وېتىذىغبْ ثىر ۋال
 دەھػىتىذىٓ خەۋەر ثەرِەوتە.

 (5( َوَتُكوُف اْْلَِباُؿ َكاْلِعْهِن اْلَمنػُْفوِش )4يَػْوـَ َيُكوُف النَّاُس َكاْلَفرَاِش اْلَمْبُثوِث )

ئۇ وۈٔي ئىٕطبٔالر تبرىٍىپ وەتىەْ پەرۋأىذەن ثوٌۇپ وېتىذۇ. تبغالر ئېتىٍغبْ ٍۇڭذەن » 
 (. 5  – 4« ) ثوٌۇپ وېتىذۇ 

وېَىٓ ٍبخػىٍىك ۋە ٍبِبٍٔىمٕىڭ تەثىئىتىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەر وېٍىذۇ. ئۇٔىڭذىٓ 
ئبٌالھ ثۀذىٍىرىٕىڭ خبتبٌىك  ىىطىس ثوٌۇغٕي وۈتىىٍي ثوٌّبٍذۇ.ئىٕطبٔذىٓ وەِچىٍ

ئۆتىۈزىذىغبٍٔىمىٕي، وەِچىٍىىىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ئوثذاْ ثىٍىذۇ. ئبٌالھ ثۀذىٍىرىذىٓ وۈتىۋاتمبْ 
بٍٔىمىذىٓ تېخىّۇ ئېغىر توختبٍذىغبْ ثىر ھبٍبت وەچۈرۈغي ثوٌۇپ، ٔەرضە، ٍبخػىٍىمي ٍبِ

 تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەر ثۇ ھەلىمەتٕي ئەضٍىتىذۇ:

( فَأُمُُّو 8( َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُو )7( فَػُهَو ٓت ِعيَشٍة رَاِضَيٍة )6فََأمَّا َمْن ثَػُقَلْت َمَوازِيُنُو )
 (9َىاِويٌَة )

ر توختىغبْ وىػىگە وەٌطەن، ئۇ ئۆزىٕي تىً ثىٍەْ ئىپبدىٍىگىٍي ٍبخػىٍىمي ئېغى» 
ثوٌّبٍذىغبْ وۆڭۈٌٍۈن تۇرِۇظ ئىچىذە وۆرىذۇ. ٍبخػىٍىمي ٍەڭگىً توختىغبْ وىػىگە 

 (.   9 – 6« ) وەٌطەن، ئۇ ئۆزىٕي تېگي ٍوق ثىر ھبڭٕىڭ ئىچىذە وۆرىذۇ 
ەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه لۇرئبٔذىىي تىٍغب ئېٍىٕغبْ لىَبِەت ۋە ئبخىرلي ضبئەت ثىٍ

 ضەھٕىٍەرٔىڭ ِۇٔذاق ئۈچ ئوخػبغٍىمي ثبر:
 ثىرىٕچي: لبتتىك غىذدەتٍىه ۋە دەھػەتٍىه.

ئىىىىٕجي: ٔبھبٍىتي زىً ۋە ضىىۇٔتٍىك ) ثەٌگىٍۀگەْ ۋالىت توغمبٔذا تۇٍۇلطىس، 
 ضىىۇٔت وېچىىّەضتىٓ رىئبٌٍىممب ئبٍٍىٕىذۇ (.

جەرٍبٔىذا ثوٌىذىغبْ ۋەلەٌەر  ئۈچىٕچي: ۋۇجۇدلب چىمبرغۇچي ئەِەش، ٍۈز ثېرىع
 تەوىتٍىٕىذۇ. 

 ) ثۇ ئۈچ ٔولتب ئۈچۈْ ئۆرٔەن ضۈپىتىذە ئىٕػىمبق ضۈرىطىگە لبراڭ (.
 ثۇالردىٓ غۇ خۇالضىٕي چىمىرىع ِۇِىىٓ:

ھبدىطىٍەر ئبٌذىٓ ثەٌگىٍۀگەْ  –ثىرىٕچي: لىَبِەت ۋە ئبخىرلي ضبئەتتىىي ۋەلە 
 پرىٕطىپ ثىٍەْ ۋۇجۇدلب چىمىذۇ.

: ثۇالرٔىڭ روٍبپمب چىمىػي ضىرىتمي وۈچٕىڭ تەضىرىگە ِۇھتبج ثوٌّىغىذەن ئىىىىٕجي
 غەوىٍذە ئبٌذىٕئبال ثەٌگىٍۀگەْ.

 ئۈچىٕچي: لىَبِەت تۇٍۇلطىس، ثىػبرەت ثەرِەضتىٓ ) ثبغتەتەْ ( ِەٍذأغب وېٍىذۇ.
. ثۇ ثبضمۇچٕىڭ ثبغٍىٕىػىذا ئىٕطبٔذىٓ ئىجبرەت ئىرادىٍىه ِەخٍۇلالرٔىڭ لىٍغبْ 4
ضبئەت ئبرىطىذا  ئبخىرليثىٍەْ ػٍىرى روي ئوٍٕبٍذۇ. چۈٔىي ئىٕطبٕٔىڭ لىٍّىػي لىٍّى

ٔەتىجە ِۇٔبضىۋىتي ثبر. ٍۀي، ئي ئىٕطبْ! غۇ وبئىٕبت ئىچىذىىىٍەر ِەۋجۇدىَەت  –ضەۋەپ 
ثىٍەْ زىچ ِۇٔبضىۋەتىە ئىگە. دۇَٔبٔىڭ چەت ثىر ٍېرىذە ِەٍذأغب وەٌگەْ زۇٌۇَ، 

   ىغب تەضىر وۆرضىتىذۇ.  وبئىٕبتٕىڭ ثىپبٍبْ ثىر ئۇچ
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 فەٌەق ضۈرىطي
 

» ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ٍېرىپ چىمبرغۇچي » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
  :وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ« فەٌەق 

! (، ) ٍولٍۇق ( لبراڭغۇٌۇلٕي ٍېرىپ ِەۋجۇدٌۇق ) ٍورۇلٍۇق (لب چىمبرغبْ ِۇھبتبةئي » ) 
 (. 1« )  ، دېگىٓېغىٕىّەْضەھەرٔىڭ رەثجىگە ض

« ٍبرىتىٍىع ۋە ثۇزۇٌۇظ » فەٌەق ئىطّي، ثبرٌىك ِەۋجۇدىَەت تەۋە ثوٌغبْ 
» ٕي ئىّب لىٍغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ئىٕفىتبرغب ئوخػبظ ثىر َىتىلبٔۇٔى« ٍبرىتىٍىع » لبٔۇٔىَىتىذىٓ 

ىي غب ئوخػبظ دەضٍەپ«فەجر » فەٌەق  ،ٔي وۆرضەتّەٍذۇ. ئەوطىچە«ٍېڭىذىٓ پەٍذا ثوٌۇظ 
ٍولٍۇق وېچىطىگە خبتىّە ثەرگەْ ِەۋجۇدٌۇق ئۇرۇلىٕىڭ ثىخ ئۇ ٍبرىتىٍىػٕي ئىپبدىٍەٍذۇ. 

 .  ذۇرتبرتىػى
تەپطىرٌەرٔىڭ وۆپ لىطّىذا ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.  ۋە ثبرٌىك ِۇضھبثالردا

ثىٍەْ « ثىرىٕچي ئبٍەت » رەضۇٌۇٌالھتىٓ ٔەلىً لىٍىٕغبْ ثىر ضەھىھ ھەدىطتە، ثۇ ضۈرە 
 غبْ. ئبتبٌ

ثوٌۇپ، ضۈرىذىىي تىً ئۇضٍۇثي ۋە ِەزِۇٔي ثۇٔي  ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ
تەضتىمالٍذۇ. ئىجٓ ئبثجبضتىٓ ئەثۇ ضبٌىھ ئبرلىٍىك وەٌگەْ ثىر رىۋاٍەتتە، ضۈرە ِەدىٕىذە ٔبزىً 
ثوٌغبْ دەپ وۆرضىتىٍگەْ. لۇرەٍت ٍۀە ئوخػبظ ِۀجەدىٓ ثۇٔىڭ دەي ئەوطىچە ثوٌغبْ ثىر 

ٔەلىً لىٍىذۇ. ئىجٓ ئبثجبضٕىڭ لۇٌي ۋە تبٌىجي ثوٌغبْ ئىىرىّە، ئبتب ثىٓ ئەثي راھب  رىۋاٍەتٕي
  ۋە ھەضەْ ئەٌجەضرى ضۈرىٕي ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ دەٍذۇ.

ِەدىٕىذە ثىر ٍەھۇدىَٕىڭ ئبٌالھ رەضۇٌىغب لبرىتب ضېھىر ئىػٍەتّەوچي ثوٌغبٍٔىمي 
ٌۇپ، ثۇ رىۋاٍەت ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌغبْ غبْ ثوىً ثوٌغبٍٔىمي رىۋاٍەت لىٍىٕضەۋەثىذىٓ ٔبز

. ئەگەر چولۇَ ثىر جبٍي ھەلمىذىىي ٔبتوغرا چۈغۀچىٕىڭ وېٍىپ چىمىػىغب ضەۋەة ثوٌغبْ
ضىٍەر » ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثي ثبر دەپ لبرىطبق، ثۇ ِۇغرىىالرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ ئېَتمبْ 

 ٍذىغبْە ئوخػبىېگۀذەن تۆھّەت( د 47ئىطرا، « ) ضېھىرٌۀگەْ ئبدەِگىال ئەگىػىۋاتىطىٍەر 
وېرەن. لۇرئبْ رەضۇٌۇٌالھمب لبرىتىٍغبْ ثۇ خىً تۆھّەتٍەرٔي  طبثوٌ ثبر ثىرەر ضەۋەپ

 وەضىىٍٕىه ثىٍەْ رەت لىٍّبلتب.
ب غٔبش ضۈرىطي ئبرىطى –تەرتىۋىذە فىً غب ٔىطجەت لىٍىٕغبْ ٔۇزۇي ھەزرىتي ئوضّبٔ

ۇي تەرتىۋىذە ضۈرە ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ئىجٓ ئبثجبضمب ٔىطجەت لىٍىٕغبْ ٔۇز تىسىٍغبْ.
ضۈرە لىٍىپ تىسىٍغبْ. ثۇ  – 113ضۈرە، ٍۀي  – 2ضۈرىٍەر لبتبرىذا ئبخىرىذىٓ ضبٔىغبٔذا 

  تىسىٍىػٕىڭ ٍۇلىرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ رىۋاٍەتتىٓ ثبغمب ئىساھبتي ٍوق.  
ٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ٍى - 3ٕىڭ رىطبٌەتثۇ ضۈرە  ئبضبضالٔغبٔذا،ۋىگە ھەزرىتي ئوضّبْ تەرتى

ثوٌطب وېرەن. ثۇ ِەزگىً ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔىغب ِبش وېٍىذۇ. جبھىٍىَەت وېچىطىٕي ٍېرىپ چىممبْ 
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خەۋەر ثەرگەْ ثۇ ضۈرىٕي، غەٍىپتىٓ ثىر خەۋەر دەپ  تىٓلۇرئبْ تبڭ ضەھىرىذىٓ خوظ ثىػبرەت
 لبراغمب ثوٌىذۇ.

 خىتبةىٍەرگە ئوخػبظ ، دەضٍەپىي ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثبغمب ضۈرضۈرىطي فەٌەق
لىٍىٕغۇچىذا ثەٌگىٍىه ئبڭ غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍّبلتب. ضۈرىٕىڭ ثۇٍرۇق تەورارى 

دېگەْ ِۀىٕي «  ضېٕي تەرثىَەٌەٍّەْ ِۇھبتبةئي » ئېَتمىٕىي ( ثىٍەْ ثبغٍىٕىػي،   –) لۇي 
بْ ئىرادىطىٕىڭ دىممىتىٕي ئۆزىگە ِەروەزٌەغتۈرىذۇ. ثۇ ضۈرە ئىٕط ِۇھبتبثٕىڭثىٍذۈرىذۇ ۋە 

وۆرۈّٔەٍذىغبْ ۋە ثىٍىّٕەٍذىغبْ ٔەرضە تەرىپىذىٓ ئەضىر ئېٍىٕىػىغب لبرغي ئبالھىذە ثىر 
ثۇ غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىر ۋالىتتب، «. رەثجىڭگە ضېغىٓ » ِۇداپىئە ئۇضٍۇثىٕي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ. ٍۀي، 

ا ٍەرٌەغتۈرگەْ ىذئېڭچۈغۀچىطي ثىٍەْ « ٍبِبٍٔىك تەڭرىطي » ئىٕطبٔالرٔىڭ جبھىٍىَەتٕىڭ 
ضۈرە  ثۇ ٔولتىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا، ِەزوۇررەت لىٍغبٍٔىمتۇر.  تەضەۋۋرۇىٕيغەٍتبْ ۋە جىٓ 

ئىجبد لىٍىٕغبْ ۋە ئىجبد لىٍغۇچىٕي ئەضىر ئېٍىۋاٌغبْ لورلۇٌىرىٕي تەرثىٍَەظ ثىٍەْ زىچ 
 ِۇٔبضىۋەتٍىه. 

ٓ لورلۇغٕىڭ، ضۈرە، وۆرۈّٔەٍذىغبْ ۋە ثىٍگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ِەۋجۇدىَەتٍەردى
ٍٔىمىٕي ىذىغبئىٕطبٕٔىڭ ئبٌالھ ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبىطىۋىتىذىىي ئبجىسٌىمتىٓ وېٍىپ چىم

ئەضىەرتّەوتە. ضۈرە، ئبٌالھ ٔىڭ وۆرۈٔذىغبْ ۋە وۆرگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ، ثىٍگىٍي ثوٌىذىغبْ 
، تبثىٕيِۇھبۋە ثىٍگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ثبرٌىك ِەخٍۇلالرٔىڭ رەثجي ئىىۀٍىىىٕي تەوىتٍەٍذۇ ۋە 

 ثبرٌىك ِەۋجۇدىَەتٕىڭ ٍبِبٍٔىمىذىٓ پبٔبھ تىٍەپ رەثجىگە ضېغىٕىػمب ثۇٍرىّبلتب:

 (2( ِمْن َشرّْ َما َخَلَق )1ُقْل َأُعوُذ ِبَربّْ اْلَفَلِق )

لىٍىٕغۇچي! (، ) ٍولٍۇق ( لبراڭغۇٌۇلٕي ٍېرىپ ِەۋجۇدٌۇق ) ٍورۇلٍۇق (لب  خىتبةئي » ) 
ىٕىّەْ، ئۇ ٍبراتمبْ ثبرٌىك غەٍئىٍەرٔىڭ غەررىذىٓ ئۇٔىڭغب چىمبرغبْ ضەھەرٔىڭ رەثجىگە ضېغ

 (. 2 – 1« )  ، دېگىٓضېغىٕىّەْ
ضۈرە، وۆرگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ۋە ثىٍىّٕەش ِەخٍۇلالر ئبٌذىذا، ئبٌالھ تىٓ غەٍرىگە 

 (.  6جىٓ، ضۈرە ضېغىٕىػٕي رەت لىٍىذۇ. چۈٔىي، ِۇغرىىٍەر جىٕالرغب ضېغىٕبتتي ) 
ْ وىػىگە ئبٌالھ لب ضېغىٕىػٕي ئۆگەتّەوتە ۋە تۀجىھٍىّەوتە. ئىٕطبْ ضۈرە، ئىّبْ ئېَتمب

پەلەت جىٓ ۋە غەٍتبٔغب ئوخػبظ وۆرۈّٔەٍذىغبْ ۋە ئىٕطبْ ٔېّە ئۈچۈْ رەثجىگە ضېغىٕىذۇ؟ 
ۋەھىّىذىٓ وېٍىپ چىممبْ لورلۇالر ضەۋەثىذىٕال  ضەۋەپ ثوٌغبْ  ثىٍگىٍي ثوٌّبٍذىغبٔالر دۇَٔبضي

رەثجىگە » دەن ئۆزىٕي ثىٍەٌّەً لبٌغبْ ئەھۋاٌذىّۇ « اڭغۇٌىمي جبھبٌەت لبر» ئەِەش، 
ثىٍىّٕىڭ » لەٌجٕىڭ ئەلىً ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋىتىٕي ئۈزۈپ تبغالپ ئىٕطبٔالرٔي «. ضېغىٕىذۇ 

ِەخطۇش ثوٌغبٔغب؛ ِۀبٔىڭ ئورٔىغب  ،ِۇۋاپىك ثوٌغبْ ٔەرضىگە ئەِەش ؛ئورٔىغب لورلۇغب
ھەضەتخورٔىڭ » غب ئوخػبٍذىغبْ ضبختىپەزٌەردىٓ ۋە «ىالر ھبٍبجبٔغب چبلىرغبْ دەَ ضبٌغۇچ

 تۇٍغۇالردىٓ پبٔبھٍىك تىٍەپ رەثجىگە ضېغىٕىذۇ. ٍۀي: ٍبِبْگە ئوخػبظ « ھەضىتي 

( َوِمْن َشرّْ َحاِسٍد ِإَذا 4( َوِمْن َشرّْ النػَّفَّاثَاِت ٓت اْلُعَقِد )3َوِمْن َشرّْ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب )
 (5َحَسَد )
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زۇٌّەتٍىه ثىر ) جبھبٌەت (  -زەھەرٌىه  ،ئىرادىٕي ( ثبضتۇرغبْ ۋالىتٕىڭ  -ئەلىً »  ) 
لبراڭغۇٌۇلىٕىڭ غەررىذىٓ ۋە تۈگۈٍٔەرگە دەَ ضبٌغۇچي ضېھىرگەرٔىڭ غەررىذىٓ ۋە 

« ھەضەتخورٔىڭ ھەضەت لىٍغبْ چبغذىىي غەررىذىٓ ) ئبٌالھ لب ( ضېغىٕىپ پبٔبھ تىٍەٍّەْ 
 (3 –  5 .) 

 ٓ ئۈچۈْ ثىردىٕجىر ضبغالَ پبٔبھٍىك ِەروىسىذۇر. ئبٌالھ ِۇئّى

( 4( ِمْن َشرّْ اْلَوْسَواِس اْْلَنَّاِس )3( ِإَلِو النَّاِس )2( َمِلِك النَّاِس )1ُقْل َأُعوُذ ِبَربّْ النَّاِس )
 (6( ِمَن اْْلِنَِّة َوالنَّاِس )5الَِّذي يُػَوْسِوُس ِٓت ُصُدوِر النَّاِس )

 
 

 ٔبش ضۈرىطي
 

ِەزوۇر « ٔبش » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ضۈرە ئىطّي « ئىٕطبٔالر » ۋە « بٔىَەت ئىٕط» 
 ٔغبْ:الضۈرىذە ئۈچ لېتىُ تەورار

! ( ئىٕطبٔالرٔىڭ رەثجي، ئىٕطبٔالرٔىڭ ئىگىطي، ئىٕطبٔالرٔىڭ ئىالھي ِۇھبتبةئەً » ) 
 (. 3 - 1« ) ب ضېغىٕىّەْ، دېگىٓ! غ) ئبٌالھ (

ئىطّي ثىٍەْ « ئىٕطبٔىَەت » ٔىڭ ئىطّي ثىٍەْ ثبغٍىٕىپ ثبرٌىك ِۇضھبثالرٔىڭ ئبٌالھ 
ِەٌۇَ ثىر  ،«رەة » تبضبدىجىٍَىك ئەِەش. ثۇ ، ثوٌۇپ ئبخىرٌىػىػي ٔبھبٍىتي ِۀىٍىه

ثىر ئېتىمبد گۇرۇھىٕىڭ، ثەٌگىٍىه جبِبئەتٍەرٔىڭ  ِەٌۇَ ٍبوي تبٌالٔغبْ تەثىمىٕىڭ، ضىٕىپٕىڭ
 تۈْ ئىٕطبٔالرٔىڭ رەثجىذۇر. ۋە دىٓ ِۀطۇثىٕىڭ رەثجي ئەِەش، ثەٌىي پۈ

ئىطّي ثىٍەْ تىٍغب « ٔبش » ِۇضھبة ۋە تەپطىرٌەرٔىڭ وۆپىٕچىطىذە ِەزوۇر ضۈرە 
 ئېٍىٕغبْ. ثۇ ضۈرىٕي رەضۇٌۇٌالھ ثىرىٕچي ئبٍىتي ثىٍەْ ئبتىغبْ. 

ىخالش ئ  –ي تەرتىۋىذە ثۇ ضۈرە فەٌەق ۇزۇضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ثبرٌىك لۇرئبْ ٔ
 ٍىٍي ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن.  – 3. ضۈرە رىطبٌەتٕىڭ غبْىذا ٍەر ئبٌضۈرىطي ئبرىط

لبتبرغب تىسىٍغبْ. ثۇ ضبٍىذە ئبٌالھ ٔىڭ   - 114رەضّىٌ ِۇضھبة تەرتىپٍىرىذە ِەزوۇر ضۈرە 
ضۈرىطي ثىٍەْ ئبخىرٌىػىذۇ. ئبٌالھ « ٔبش ) ئىٕطبٔالر ( » ئىطّي ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ِۇضھبة، 

تەۋھىذ  ٍۀي ئىٕطبْ ۋەھىَٕىڭ ٔىػبٔي. ۋەھىَٕىڭ ئىىىي ِەلىطىتي ثبر،ۋەھىَٕىڭ ِۀجەضي، 
ۋە ئبداٌەت. ثىرىٕچىطي، ثۀذىذىٓ ئبٌالھ لب؛ ئىىىىٕجىطي، ثۀذىذىٓ ئىٕطبٔغب لبرىتىٍغبْ. 

ثۇ ضەۋەپتىٓ ثىر ئۇچي ) ثېػي ( ضبِبدا، ٍۀە ثىر ئۇچي ) ئبٍىغي ( ٍەردە  خىتبةئىالھىٌ 
 ٔىڭ ئبٍبلٍىرىٕي ئىٕطبٔىَەت تەِطىً لىٍّبلتب. تۇر. ئۇخىتبثثوٌغبْ ثىر 

 خىتبةٔبش ضۈرىطي، دەضٍەپىي ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثبغمب ضۈرىٍەرگە ئوخػبظ 
فەٌەق » لىٍىٕغۇچىذا ثەٌگىٍىه ئبڭ غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍّبلتب. فەٌەق ضۈرىطىذە 

ٔىڭ رەثجىگە «ىٕطبٔىَەت ئ» ٔىڭ رەثجىگە ضېغىٕىع تەۋضىَە لىٍىٕغبْ ثوٌطب، ثۇ ضۈرىذە «
 :ضېغىٕىع تەۋضىَە لىٍىّٕبلتب

 (3( ِإَلِو النَّاِس )2( َمِلِك النَّاِس )1ُقْل َأُعوُذ ِبَربّْ النَّاِس )
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لىٍىٕغۇچي! ( ئىٕطبٔالرٔىڭ رەثجي، ئىٕطبٔالرٔىڭ ئىگىطي، ئىٕطبٔالرٔىڭ  خىتبةئەً » ) 
 (. 3 - 1« ) ئىالھي ) ئبٌالھ (لب ضېغىٕىّەْ، دېگىٓ! 

تەضەۋۋۇر لىٍىع رەت لىٍىٕىذۇ. ٔبش  پدە« ٍبِبٍٔىك ئىالھي »  فەٌەق ضۈرىطىذە وېچىٕي
ٍبِبٍٔىك »  ڭبٔالرٔىضۈرىطىذە، وۆرۈٔىذىغبْ ۋە وۆرۈّٔەٍذىغبْ، ئىٕطبْ ۋە جىٓ غەٍت

 :تەضەۋۋۇر لىٍىٕىػي رەت لىٍىٕىذۇ دەپ« ئىالھي 

 ( 6( ِمَن اْْلِنَِّة َوالنَّاِس )5ِوُس ٓت ُصُدوِر النَّاِس )الَِّذي يُػَوسْ  (4ِمْن َشرّْ اْلَوْسَواِس اْْلَنَّاِس )
ثوٌغبْ وىػىٍەرٔىڭ دىٍٍىرىذا دائىُ ۋەضۋەضە لىٍغۇچي جىٕالردىٓ ۋە ئىٕطبٔالردىٓ »  

 (. 5 – 4« )  پبٔبھ تىٍەٍّەْغەٍتبٔالرٔىڭ غەررىذىٓ 
بٍذىغبْ ئىطّىٕىڭ پەلەت وۆرگىٍي ثوٌّ « غەٍتبْ» ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئبٍىتىذىٓ 

، ئىٕطبٕٔىڭّۇ ٍبِبٍٔىك ئېٍىپ وەٌگۈچىٍىرىگە لبرىتىٍّبضتىِٓەۋجۇدىَەتٍەرٔىڭ غەررىگىال 
. ثۇ ئبرلىٍىك ئىٕطبٔذىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ رەثجىگە ضېغىٕىّىس. ضۈرىذە لبرىتىٍغبٍٔىك چىمىپ تۇرىذۇ

بْ وەٌّەضٍىىي، غەٍتبٕٔىڭ ئىطَ ثوٌۇپ ( ئېٕىمٍىغۇچيئىسافەت ) وە «رەة » غەٍتبٕٔىڭ 
ضەۋەثىذىٓ ئىالھىٌ تەرثىَىٕي رەت لىٍغبٍٔىمي، ئىٕطبٕٔىڭ تەۋثە ثىٍەْ ئىالھىٌ تەرثىَٕي لوثۇي 

رەضۇٌۇٌالھ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭذا  ِۇھبتبثيضۈرىٕىڭ تۇٔجي ثۇ لىٍغبٍٔىمي ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. 
ئبرىطىذىىي غەٍتبٔالغمبْ پەلەت وۆرۈّٔەٍذىغبْ ِەخٍۇلالرغىال ئەِەش، ئىٕطبٔالر 

ئېڭىٕي ثەرپب لىٍىػٕي ِەلطەت  ئبٌالھ لب ضېغىٕىعٔىڭ زىَبٔىەغٍىىىذىٓ پبٔبھ تىٍەپ روىػىٍە
لىٍغبْ. ثۇ ثىر ئىالھىٌ تەضەٌٍي ثوٌۇغتىٓ زىَبدە، ثىر وبپبٌەت ِۀىطىگە ئىگە. چۈٔىي، ثۇ 

 ئىالھىٌ وبپبٌەتٕىڭ ئەڭ ئېغىر غبرائىتتب لبٔذاق ٔبِبٍەت ثوٌغبٍٔىمىغب تبرىخ غبھىت. 
ئبٌالھ ئۆزىگە ضېغىٕىپ پبٔبھٍىك تىٍگۈچىٕي، پەلەت وۆرۈّٔەٍذىغبْ بٔذا، ٍىغىٕچبلٍىغ

ئۆز جىٕطىذىٓ ثوٌغبْ ثبرٌىك  ڭپبٔبھٍىك تىٍگۈچىٕىِەخٍۇلالرٔىڭ غەررىذىٕال ضبلالپ لبٌّبً، 
 ٍبِبٍٔىمالرٔىڭ غەررىذىّٕۇ ضبلالٍذۇ. 

ۇ خۇددى ثىر ثوٌىػي، ئىٕطبٔالر جەِىئىَتىٕىڭّ« ئىٕطبٔالرٔىڭ رەثجي » ئبٌالھ ٔىڭ 
 غەخطىىە ئوخػبظ ئىالھىٌ تەرثىَٕىڭ ٔىػبٔي ئىىۀٍىىىٕي وۆرضەتّەوتە. ثۇ ھەلىمەت:

غۈثھىطىسوي، ثىر لەۋِٕىڭ ئەزاٌىرى ئۆزىٕىڭ ھبٌىٕي ئۆزگەرتّىگۈچە، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ » 
 ئبٍەت ( ئبضبضىذا چۈغۈٔۈٌىػي وېرەن.  – 11رەئىذ، « ) ئەھۋاٌىٕي ئۆزگەرتّەٍذۇ 

 
 

 رىطيئىخالش ضۈ

 

ئىخالش » تەضەۋۋۇرىٕي غېرىىتىٓ خبٌىٌ لىٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ « ئبٌالھ » ىٕىڭ ِۇھبتبثضۈرە، 
 ئبتىٍىذۇ. ّۇئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ِەزِۇٔىغب ِۇٔبضىپ ھبٌذا تەۋھىذ ضۈرىطي دەپ« 

 ثەزى رىۋاٍەتٍەردە ثىرىٕچي ئبٍىتي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.
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ئۇضٍۇثي ۋە ِەزِۇٔىّۇ ثۇ لبراغٕي ضۈرىٕىڭ  ثوٌۇپ، ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ
دەضٍەپىي ٔۇزۇي تەرتىپٍىرىٕىڭ ھەِّىطىذە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر وۈچٍۀذۈرِەوتە. 

لبتبرىغب تىسىٍغبْ. ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي لبراغالر ضەۋەثي ٔۇزۇي 
لىٍىٕغبْ ٔۇزۇي غب ٔىطجەت ھەزرىتي ئوضّبٔرىۋاٍەتٍىرىگە ئبضبضالٔغبْ ثوٌطب وېرەن. 

ىذە فەٌەق ۋە ٔبش ضۈرىٍىرىٕىڭ ئبرلىطىغب، ٔەجُ ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىغب تىسىٍغبْ. ئىجٓ ۋتەرتى
 3ٔەجُ ضۈرىطي ئبرىطىغب ٍەرٌەغتۈرۈٌگەْ. ضۈرە رىطبٌەتٕىڭ  –ئبثجبش تەرتىۋىذە وبفىرۇْ 

 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌىػي ِۇِىىٓ.  –
ىالھە ئىٍٍەٌالھ (ٔىڭ تەپطىرى خبراوتېرىذە ئىخالش ضۈرىطي، وەٌىّەئي تەۋھىذ ) ال ئ

ثوٌۇپ، ئۈچ ثوٌۇغٍۇق ۋە ئۈچ ثوٌۇغطىسدىٓ ئىجبرەت ئبٌتە جۈٍِىذىٓ تەروىپ تبپمبْ. 
لىٍىٕغۇچي ئېڭىذا توغرا ثوٌغبْ ئبٌالھ  خىتبةضۈرىٕىڭ ئبضبضىٌ تېّىطي تەۋھىذ ثوٌۇپ، 

ٔەتىجە  –ىطىذا ضەۋەپ تەضەۋۋۇرىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍّبلتب. ھەر جۈٍِە ئبر
 ِۇٔبضىۋىتي ثبر:

 (4( وَلَْ َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد )3( َلَْ يَِلْد وَََلْ يُوَلْد )2( اللَُّو الصََّمُد )1ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد )

ئبٌالھ ثىردۇر، ضبِەدتۇر ) ھەِّە ئبٌالھ لب  –! ( ئېَتمىٕىي، ئۇ ِۇھبتبةئي » ) 
 تبپمبّٔۇ ئەِەش، تۇغۇٌغبّٔۇ ئەِەش. ھېچمبٔذاق ِەۋجۇدىَەت ِۇھتبجذۇر (. ئبٌالھ ثبال

 (. 4 – 1« ) ئۇٔىڭغب تەڭذاظ ثوالٌّبٍذۇ 
 ئبٌالھ ثوٌىػي ٔەتىجە، لبٌغبٍٔىرى ضەۋەپ ثوٌغبٔذا، ثۇٔىڭ ِۀىطي ِۇٔذاق ثوٌىذۇ:

ئۇ ئبٌالھ تۇر. چۈٔىي، تەڭذىػي ۋە ئوخػىػي ٍولتۇر. ضبِەدتۇر، ثبال تبپمبّٔۇ ئەِەش، 
 ۇٌغبّٔۇ ئەِەش، ھېچمبٔذاق ثىر ِەۋجۇدىَەت ئۇٔىڭغب تەڭذاظ ثوالٌّبٍذۇ. تۇغ

ئبٌالھ ثوٌىػي ضەۋەپ، لبٌغبٍٔىرى ٔەتىجە ثوٌغبٔذا، ئۇٔىڭ تەڭذىػي ۋە ئوخػىػي 
ٍولتۇر. ئۇ ضبِەدتۇر، ئۇ ثبال تبپمبّٔۇ ئەِەش، تۇغۇٌغبّٔۇ ئەِەش. ھېچمبٔذاق ثىر 

 چۈٔىي، ئۇ ئبٌالھ تۇر.  ِەۋجۇدىَەت ئۇٔىڭغب تەڭذاظ ثوالٌّبٍذۇ.
 غەوٍىذە ثىٍىػتۇر. تؤۇغتۇرغبْ ضۈرە تەۋھىذ ضۈرىطي ثوٌۇپ، تەۋھىذ ئبٌالھ ٔي ئبٌالھ 

ئىخالش ضۈرىطي ثىر پۈتۈْ ھبٌىتىذە ئبٌالھ ٔي تؤۇغتۇرىذۇ. ثۀذىٕىڭ رەثجىگە ئىخالش 
تۀجىرىگە تەڭ لۇرئبٕٔىڭ ئۈچ» ثىٍەْ ٍۈزٌىٕىػىٕي ئىّب لىٍىذۇ. رەضۇٌۇٌالھ ِەزوۇر ضۈرىٕي 

دېگەْ ) ثۇخبرى ۋە ِۇضٍىُ (. ثۇ ِەدھىَە، ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه « وېٍىذۇ 
ثوٌۇپ، لۇرئبٕٔىڭ ئبضبضٍىك تېّىٍىرى تەۋھىذ، ٔۇثۇۋۋەت ۋە ئبخىرەتٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ. 

رىٕي وبفىرۇْ رەضۇٌۇٌالھ ثبِذات ٔبِىسىٕىڭ ئىىىي رەوەت ضۈٕٔىتي ۋە ھېَىت ٔبِبزٌىرىذا ثۇ ضۈ
ضۈرىطي ثىٍەْ لوغۇپ ئولۇٍتتي. ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثي ھەلمىذە توغرا ثوٌغبْ 

ئبٍرىُ ھبٌذا  –ئبثذۇٌالھتىٓ ئبٍرىُ  ىٓوبئبة ۋە جبثىر ث ىٓرىۋاٍەت، ئىجٓ ِەضئۇد، ئۇثەً ث
 وەٌگەْ تۆۋۀذىىي رىۋاٍەتتۇر:

" دېذى. غۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ ضۈرە  ٓ!لۇرەٍع، رەضۇٌۇٌالھمب: " ثىسگە رەثجىڭٕي تؤۇغتۇرغى» 
 (. 3361،3362تىرِىسى، تەپطىر « ) ٔبزىً ثوٌذى 
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ثۇ ضۈرە ئبٌالھ ٔي تؤۇغتۇرغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ضەۋەپتىٓ ِەزوۇر ضۈرە ۋەھىَٕىڭ ئەڭ ٍۇلىرى 
پەٌٍىطي ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ. ِەزوۇر ضۈرە ِەۋجۇدىَەتٕىڭ ئەڭ ٍۇلىرىطي ثوٌغبْ ئبٌالھ تىٓ 

 ضۆز لىٍّبلتب.
ۇرئبٔذا ئبٌالھ ٔي تؤۇغتۇرغبْ ئبٍىتەي وۇرضي ۋە ھەغىر ضۈرىطىٕىڭ ئبخىرلي ئبٍەتٍىرىّۇ ل

 ثبر. ٌېىىٓ، ئىخالش ضۈرىطي ئبٌالھ ٔي تؤۇغتۇرغبْ ِۇضتەلىً ضۈرىذۇر.
 
 

 ٔەجُ ضۈرىطي
 

« ٔەجُ » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ٍۇٌتۇز » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
ئبتبٌغبْ. ضبھبثە دەۋرىذىّۇ ٔەجُ ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ٔەجُ،  وەٌىّىطي ثىٍەْ

دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرضىّۇ، ئەِّب ثۇ ضۈرىذە ثۇ ِۀىٕي ئىپبدىٍىّىطە « ٍۇٌتۇز » گەرچە 
ِۇ ٔەجُ دەپ ئبتىٍىذۇ. لۇرئبٕٔىڭ «ثىر پۈتۈْ گەۋدىٕىڭ پبرچىٍىرى » وېرەن. چۈٔىي، 

 « تۀجىُ» ۆز ٍىٍتىسىذىٓ وەٌگەْ تەدرىجىٌ ٔبزىً ثوٌىػي ئۈچۈْ ئوخػبظ ض
ِۀىطي، ثۇ ئەضٍي « ٍۇٌتۇز » رەۋىػي ئىػٍىتىٍىذۇ. ِۇٔذالچە ئېَتمبٔذا، ٔەجّٕىڭ 

ِۀب ثوٌطب وېرەن. ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب لوغۇِچە ِۀىگە لىَبش ثىٍەْ لوٍۇٌغبْ ثىر 
ْ ٍەردە لبرىغبْ ھەر لبٔذاق وىػي وۆرەٌەٍذىغب» وەٌىّىطي، « ئۀٕەجُ » ئېٍىٕغبْ 

تۇرغبْ، ھېچىىُ ئۇٔىڭذىٓ ثىگبٔە لبالٌّبٍذىغبْ دەرىجىذە وۆز ئبٌذىذا تۇرغبْ، وۆزٔي 
دېگەْ ِۀىگە ئىگە. غۇڭب، ثۇ وەٌىّە ٍب لۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ ثىر « لبِبغتۇرۇپ تۇرىذىغبْ 

ئبالھىذىٍىىىٕي ۋەٍبوي تەدرىجىٌ ٔبزىً ثوٌۇغٕي ثىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ ئىػٍىتىٍگەْ. 
ۋەھىَٕىڭ » ٓ ئبثجبضتىٓ ٔەلىً لىٍىػىچە، ئۀٕەجىُ وەٌىّىطي ئبرلىٍىك ِۇجبھىتٕىڭ ئىج

 ٔەزەردە تۇتۇٌغبْ. « تەدرىجىٌ ٔبزىً ثوٌىػي 
جەڭ ئېالْ » ئىجٓ ئبثجبش، ٔەجُ ضۈرىطي رەضۇٌۇٌالھ ِەوىىٍىىٍەرگە ۋەھىٌ ثىٍەْ 

رئبْ دېگەْ ) ثۇخبرى (. ئىجٓ ئبثجبضٕىڭ ثۇ لبرىػىٕي لۇ ،تۇٔجي ضۈرە ئىذى« لىٍغبْ 
تەضتىمالٍذۇ. ِەوىە ِۇغرىىٍىرى دەضٍەپتە ۋەھىَٕىڭ چبلىرىمىغب لۇالق ٍوپۇرۇپ 

ئبغىبرا لوي ضېٍىپ لبرغي تۇرِىغبٔىذى.  –وەٌگۀىذى. لوثۇي لىٍّىغبْ ثوٌطىّۇ، ئوچۇق 
ئىالھٍىرىٕي ئەٍىپٍەظ ثىٍەْ تەڭ ِۇئبِىٍىطىٕي ئۆزگەرتىپ، ۋەھىَگە ۋە ئۇٔىڭ 

زۈغىە ثبغٍىذى. ِبٔب ثۇ ِۇئبِىٍىذىىي ئۆزگۈرۈغٕىڭ تەثٍىغچىطىغب ئەزىَەت ٍەتىۈ
چوڭ. لۇرئبٕٔىڭ ئۇضٍۇثي ثىسگە ثىر  ئوٍٕىغبْ روٌيپەٍذا ثوٌىػىذا، ثۇ ضۈرىٕىڭ 

ھەلىمەتٕي ئۆگىتىذۇ. ٍۀي، ھەلىمەتٕىڭ ٍەتىۈزۈٌىػي، ثبرٌىك ئىطتىراتېگىٍَىه ۋە 
پوزىتطىَىذىٓ ضۈرىٕىڭ تبوتىه پىالٔالردىٓ ئۈضتۈْ تۇرىذۇ. ِبٔب ثۇ ضۈرىذىىي لەتئىٌ 

 4ٍبوي  – 3ٕىڭ دەۋەتٔبزىً ثوٌغبْ ۋالتىٕي تەخّىٓ لىٍىػمب ثوٌىذۇ. ثۇ ضۈرە تەخّىٕەْ 
 ٍىٍىغب توغرا وېٍىذۇ.  –

 دەۋەتٕىڭ ِەوىىذىىي ِەزگىٍىٕي تۆت ثبضمۇچمب ئبٍرىػمب ثوٌىذۇ:ِۇھەِّەدى 
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غمب . غەخىطٍەر ٔىػبْ لىٍىٕغبْ دەۋەت ثبضمۇچي. ۋەھىَٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇ1
ثبغٍىٕىػىذىٓ تبرتىپ، ٔەجُ ضۈرىطي ٔبزىً ثوٌغىچە ثوٌغبْ ِەزگىً. ثۇ ِەزگىً 

ٍىٍغىچە داۋاَ لىٍغبْ. فبتىھە  – 4ٍبوي  – 3ۋەھىَٕىڭ ثبغٍىٕىػىذىٓ تبرتىپ 
ضۈرە ثۇ ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ  25ضۈرىطىذىٓ تبرتىپ ئىخالش ضۈرىطىگىچە ثوٌغبْ 

 ثوٌطب وېرەن. 
دەۋەت ثبضمۇچي. ثۇتالرٔىڭ ئىطّي تىٍغب ئېٍىٕىپ، ثۇتالر  . ئبۋاَ خبراوتېرٌىك2

ٍىٍذىٓ  – 4ٍبوي  – 3ئبغىبرا ئەٍىجٍۀگەْ ٔەجُ ضۈرىطي ٔبزىً ثوٌغبْ  –ئوچۇق 
 – 3تبرتىپ لۇرەٍىع ئېّجبرگوضي ثبغالٔغبٔغب لەدەر داۋاَ لىٍغبْ ِەزگىً. ثۇ ِەزگىٍّۇ 

ضۈرە ٔبزىً  20بلمب ضۈرىطىگىچە ٍىً داۋاَ لىٍغبْ. ثۇ ِەزگىٍذە ٔەجُ ضۈرىطىذىٓ ھ 4
 ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. 

. لۇرەٍػٕىڭ ِۇئّىٍٕەرگە لبرغي ئېٍىپ ثبرغبْ ئېّجبرگو ثبضمۇچي. ثۇ ثبضمۇچ 3
ٍىٍغب ٍېمىٓ داۋاَ  3ٍىٍٕىڭ ئبخىرىغىچە  – 9ٍىٍىذا ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ،  – 7ٕىڭ رىطبٌەت

ضۈرە ٔبزىً  14چە ثوٌغبْ لىٍغبْ. ثۇ ِەزگىٍذە ِەئبرىج ضۈرىطىذىٓ رەئىذ ضۈرىطىگى
 ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. 

 – 13ٍىٍىذىٓ تبرتىپ  – 10. ثەٍئەت ثبضمۇچي. ئېّجبرگودىٓ وېَىٓ، ٍۀي 4
ٍىٍىذىىي ھىجرەتٕىڭ ثبغٍىٕىػىغىچە ثوٌغبْ ِەزگىً. ثىرىٕچي ۋە ئىىىىٕجي ئەلەثە 

تۇر  ثەٍئەتٍىرى ثۇ ِەزگىٍذە ثوٌغبْ. تۇٔجي ضۈٍمەضت ئىّبضي ئىػبرەت لىٍىٕغبْ
ضۈرىطىذىٓ ِەوىىذە ئەڭ ئبخىرلي لېتىُ ٔبزىً ثوٌغبْ ِۇتەففىفىٓ ضۈرىطىگىچە ثوٌغبْ 

 ضۈرە ثۇ ثبضمۇچتب ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن.   30
ئبغىبرا ئەٍىجٍۀگەْ تۇٔجي  –ئوچۇق  ،لۇرەٍع ثۇتٍىرىٕىڭ ئىطّي تىٍغب ئېٍىٕىپ

بۋاَ دەۋەت ٔىػبٔي ثوٌغبْ ضۈرە ثوٌغبْ ٔەجُ، غەخىطٍەر ٔىػبْ لىٍىٕغبْ دەۋەتتىٓ ئ
ثبضمۇچمب ئۆتۈغتە ثۇرٌۇظ ٔولتىطي ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ. ثۇ ضۈرىٕىڭ پۈتۈٍٔەً ٍبوي ثىر 
لىطّىٕىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه رىۋاٍەتٍەرٔىڭ ئبضبضي ٍوق. 

ئەثەضە ضۈرىطي  –تەرتىپٍىرىذە، ِەزوۇر ضۈرە ئىخالش  ٔۇزۇيدەضٍەپىي ِەزگىٍذە 
رىطىغب ٍەرٌەغتۈرۈٌگەْ. ثىسِۇ ثۇٔي توغرا دەپ لبراٍّىس. ثۇٔىڭغب لبرىغبٔذا، ِەزوۇر ئب

 ضۈرە ثىرال لېتىّذا ٍبوي تەدرىجىٌ ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. 
ثۇ ضۈرە، فەجر ضۈرىطىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر ئبرىطىذا لىططەٌەر ثبٍبْ 

ئبٌغبْ لىططەٌەرگە ثۇ ضۈرىذە ھەزرىتي  لىٍىٕغبْ ئىىىىٕجي ضۈرە. فەجر ضۈرىطىذە ٍەر
 ِۇضب، ھەزرىتي ٔۇھ ۋە ِۇتەفىىە ) ٌۇت ( لەۋِي لىططەٌىرى لوغۇٌغبْ. 

لىطّىذا ۋەھىٌ ۋە ئۇٔىڭ ئىالھي ِۀجەضي ھەلمىذە ثبٍبْ  ئبٌذىٕميضۈرىٕىڭ 
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ۋەھىٌ پەرىػتىطي ثىٍەْ ئىىىي ٍەردە ئۇچراغمبٍٔىمي  ثوٌۇپ، ٍگەْىثېر

ىٍىٕغبْ. ثۇ ٔولتىذىٓ ئىطرا ضۈرىطىٕىڭ ثبغٍىٕىع لىطّىذىىي ئىطرا ۋەلەضي ثبٍبْ ل
 ثىٍەْ ثىۋاضتە ِۇٔبضىۋىتي ثوٌىػي ِۇِىىٓ. 
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رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ۋەھىٌ پەرىػتىطي ثىٍەْ ئۇچرىػىع ھەلىمىتىٕىڭ لۇرئبٔذىىي 
 ثبٍبٔي تۆۋۀذىىىچە:

( ِإْف 3( َوَما يَػْنِطُق َعِن اْْلََوى )2َوى )( َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما غَ 1َوالنَّْجِم ِإَذا َىَوى )
( َوُىَو بِاْْلُُفِق اْْلَْعَلى 6( ُذو ِمرٍَّة فَاْستَػَوى )5( َعلََّمُو َشِديُد اْلُقَوى )4ُىَو ِإَلَّ َوْحٌي يُوَحى )

( َما  10ِدِه َما َأْوَحى )( فََأْوَحى ِإََّل َعبْ 9( َفَكاَف قَاَب قَػْوَسنْيِ أَْو أَْدََن )8( ُّتَّ َدنَا فَػَتَدَّلَّ )7)
( ِعْنَد 13( َوَلَقْد َرَآُه نَػْزَلًة ُأْخَرى )12( أَفَػُتَماُرونَُو َعَلى َما يَػَرى )11َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى )

( َما زَاَغ 16( ِإْذ يَػْغَشى السّْْدرََة َما يَػْغَشى )15( ِعْنَدَىا َجنَُّة اْلَمْأَوى )14ِسْدرَِة اْلُمْنتَػَهى )
 (18( َلَقْد رََأى ِمْن َآيَاِت رَبِّْو اْلُكبػَْرى )17اْلَبَصُر َوَما طََغى )

ۋەھىَٕىڭ تەدرىجىٌ ٔبزىً ثوٌىػي غبھىت ثوٌطۇْ! ضىٍەرٔىڭ دوضتۇڭالر / » 
ھەِراھىڭالر ) ٍۀي ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالَ ( گۇِراھ ثوٌّىذى ۋە ٍوٌذىٓ ئبداغّىذى. 

ضۆزٌىّەٍذۇ. ثۇ ) لۇرئبْ (، ئۇٔىڭغب ٔبزىً لىٍىٕغبْ ) ئۇ ( ئۆز ٔەپطي خبھىػي ثوٍىچە 
ثىر ۋەھىَذىٓ ئىجبرەت. ۋەھىَٕي ئۇٔىڭغب وۈچٍۈن پەرىػتە ) جىجرىئىً ( ئۆگەتتي. ئۇٔىڭ 
) جىجرىئىٍٕىڭ ( وۆرۈٔۈغي چىراٍٍىك ثوٌۇپ، ٍۇلىرى ئۇپۇلتب ) ئۆز غەوٍىذە ( تۇردى. 

 ِۇھەِّەدِغب ( ٍېمىٕالغتي. ئۇ ) ئبضتب ) ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبال –ئبٔذىٓ ئۇ ئبضتب 
ئەٌەٍھىططبالِغب ( ئىىىي ٍبچبق ِىمذارى ٍبوي ئۇٔىڭذىّٕۇ ٍېمىٕراق ٍېمىٕالغتي. ئبٌالھ 
ثۀذىطىگە ) جىجرىئىً ئبرلىٍىك تېگىػٍىه ( ۋەھىٍَەرٔي ۋەھىٌ لىٍذى. ئۇٔىڭ 

وۆردى (.  )ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ( وۆرگىٕىٕي دىٍي ئىٕىبر لىٍّىذى ) ٍۀي راضت
ضىٍەر ) ئي ِۇغرىىالر جبِبئەضي! ( ئۇٔىڭ وۆرگۀٍىرى ئۈضتىذە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇٔبزىرە 
لىٍىػبِطىٍەر؟ ئۇ جىجرىئىٍٕي ھەلىمەتەْ ئىىىىٕجي لېتىُ ضىذرەتۇٌّۇٔتەھب 
) دەرىخىٕىڭ ( ٍېٕىذا وۆردى. جۀٕەتۇٌّەئۋا ثوٌطب ضىذرەتۇٌّۇٔتەھبٔىڭ ٍېٕىذۇر. ) ئۇ ( 

ٔي ) ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجىٕىڭ ٔۇرى ( لبپٍىغبْ چبغذا ) وۆردى (. ضىذرەتۇٌّۇٔتەھب
ضوٌغب ( ثۇراٌّىذى، ) وۆزٌۀگەْ ٔەرضىذىٓ ( ئۆتۈپ  –) پەٍغەِجەرٔىڭ ( وۆزى ) ئوڭ 

 – 1« ) وەتّىذى. غۈثھىطىسوي، ئۇ رەثجىڭٕىڭ ئەڭ چوڭ ئبٍەتٍىرىذىٓ ثىرىٕي وۆردى 
18  .) 

ِٕي ۋە ِۇئّىٍٕەرٔي تەضتىك ۋە تەغۋىك ئەٌەٍھىططبال ِۇھەِّەدثۇ ئبٍەتٍەر ھەَ 
لىٍغبْ، ھەَ ئىٕىبر لىٍغۇچىالرٔي تۀمىذ لىٍىع ثىٍەْ ثىرگە، ئۇالرٔي ئەٍىجٍىّەوتە. ضۈرە 

وەٌىّىطي ثىٍەْ « ۋۀٕەجُ » ۋەھىَگە لبرىتىٍغبْ تۆھّەتٍەرگە جبۋاپ ثېرىػىە 
ػي چوڭمۇر ِۀىگە ثبغٍىغبْ. ٔەجّىذىٓ ئىجبرەت وۆپ ِۀىٍىه ثىر وەٌىّىٕىڭ ئىػٍىتىٍى

ئىگە. ثۇ ۋەھىَٕىڭ ضۆز ضبِبضي ) ئبضّىٕي (ٔىڭ ٍۇٌتۇزى ئىىۀٍىىىٕي، ۋەھىَٕىڭ 
ۋە ئۇٔىڭ وىػىٕي ھەٍراْ لبٌذۇرىذىغبْ « ضبِب »  ،تەدرىجىٌ ٔبزىً ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي

گە ثۇ خىً ئۇضٍۇة ثىٍەْ وىرىع ئبرلىٍىك، چوڭ ئىّب لىٍّبلتب. ِەزوۇر ضۈرى ھەغەِىتىٕي
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ئبرىطىذا ثىر ِۇٔبضىۋەت  ٌغبْ وبئىٕبت ثىٍەْ وىچىه ئبٌەَ ثوٌغبْ ئىٕطبْئبٌەَ ثو
ثۇ ٔولتىٕي چىمىع لىٍغبْ ئبضبضتب، ئىٕطبٕٔىڭ ثۇزۇٌۇغي ثىٍەْ  لۇرۇٌغبْ ثوٌۇپ،

وبئىٕبتٕىڭ ثۇزۇٌۇغي ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتٕي ئىػبرەت لىٍىذۇ. ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ، 
ۇ چۈغۀچىٕىڭ ئەضىرى ثوٌغبْ ٍبٌغبْ لۇرەٍػٕىڭ ثۇزۇٌغبْ ئىالھ چۈغۀچىطي ۋە ث

(. ضۈرە ئىٕطبٕٔىڭ ئەثەدىٌ ئىطتىمجبٌي ۋە ثۇ  32 – 19ئىالھالر تىٍغب ئېٍىٕىذۇ ) 
ئىطتىمجبٌذا ئۆزىٕي وۈتىۋاتمبْ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا تېّىطىٕي ئبضبش لىٍغبْ ثبٍبٔالر 

 (.  62 – 33ثىٍەْ ئبخىرٌىػىذۇ ) 
چۈْ وۈچىە ئىگە ثوٌغبْ ئىالھىٌ پرىٕطىپ ضۈرىذە، پۈتۈْ زاِبْ ۋە ِبوبٔالر ئۈ

 ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:

ْنَساِف ِإَلَّ َما َسَعى )38َأَلَّ َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى )  (39( َوَأْف لَْيَس ِلْْلِ

ھېچىىُ ثبغمب ثىر وىػىٕىڭ جبۋاپىبرٌىمىٕي ئۆز ئۈضتىگە ئبالٌّبٍذۇ. ئىٕطبْ پەلەت » 
 (.  39 – 38« ) ىڭ ) ئەِەٌىٕىڭ ( ٔەتىجىطىٕي وۆرىذۇ ئۆزىٕىڭ ئىػٍىگەْ ئىػىٕ

ثىرىگە زىتالرٔىڭ ۋە جۇپالرٔىڭ  –ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ثۆٌۈِذىىي ئىىىي ئبٍەتتە، ثىر 
ثوٌىػىٕىڭ ئبٌالھ ٔىڭ ِەخٍۇلبت ئۈچۈْ ثەٌگىٍىگەْ لبٔۇٔي ئىىۀٍىىىٕي ٍۀە ثىر لېتىُ 

 ئەضٍىتىذۇ:

 (44( َوأَنَُّو ُىَو أََماَت َوَأْحَيا )43َوأَنَُّو ُىَو َأْضَحَك َوأَْبَكى )

ئبٌالھ ئىٕطبٕٔي وۈٌذۈرەٌەٍذۇ ۋە ٍىغٍىتبالٍذۇ. ئبٌالھ ئۆٌتۈرۈغىە ۋە » 
 (.  44 – 43« ) تىرىٍذۈرۈغىە لبدىر 

 
 

 ئەثەضە ضۈرىطي
 

« ئەثەضە » ِۀىطىٕي ئىپبدىٍەٍذىغبْ « تەرىٕي تۈردى » ثۇ ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتىىي 
 .بٌغبْپېئىٍي ثىٍەْ ئبت

 .( 2 – 1« ) ٍېٕىغب ئەِب وەٌگۀٍىىي ئۈچۈْ تەرىٕي تۈردى ۋە ٍۈزىٕي ئۆرۈۋاٌذى »
ئبٌغب، ودېگەْ ض« ۈزىٕي ئۆرىۋاٌغبْ وىُ؟ ثۇ ئبٍەتتىىي تەرىٕي تۈرگەْ ۋە ٍ »

جبۋاپ  تۇرۇپ رىۋاٍەتٍەرٔي ئبرىالغتۇرِىغبْ ئبضبضتب، پەلەت ئبٍەتٕىڭ ئۆزىگە ئبضبضٍىٕىپ
 ىي تۈرٌۈن ئېھتىّبٌٍىك ِەۋجۇت. ثەرضەن، ِۇٔذاق ئىى

ىٕىڭ ثىرىٕچي ئېتىّبٌٍىك، تەرىٕي تۈرگەْ وىػي رەضۇٌۇٌالھتۇر. ئۇ، ِەوىە ِۇغرىىٍىر
جٓ ئىخەٌەف ( گە دەۋەت لىٍىۋاتمبٔذا  ىِٓۇغىرە ٍبوي ئۇثەً ث ىٓچوڭٍىرىذىٓ ثىرضي ) ۋەٌىذ ث

ٍىػىٕي ضوراٍذۇ. غۇٔىڭ ئۇِّي ِەوتۇَ وېٍىپ، رەضۇٌۇٌالھتىٓ ئۆزىگە ٔەضىھەت ) دەۋەت ( لى
 .ثىٍەْ ثۇٔىڭغب ئىچي پۇغۇپ تەرىٕي تۈرگەْ ۋە ٍۈزىٕي ئۆرىۋاٌغبْ
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ِەوىىٍىه ِۇغرىىالرٔىڭ چوڭي ثوٌۇپ، ئۇ  تەرىٕي تۈرگۈچي ئىىىىٕچي ئېھتىّبٌٍىك، ئۇ
وىػي رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ِۇٔبزىرٌىػىۋاتمبٔذا، دىٓ ئۆگۀّەوچي ثوٌۇپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىغب 

ٓ ئۇِّي ِەوتۇَ وەٌگەْ. غۇٔىڭ ثىٍەْ وىجىرى جئىۇئّىٓ ثوٌغبْ ئەِب ئبثذۇٌالھ پېمىر ثىر ِ
ضەۋەثىذىٓ ئۆزىٕي ٍولطۇي ثىر وىػي ثىٍەْ تەڭ تۇتۇغٕي خبٌىّىغبْ ئۇ ِۇغرىىٕىڭ ثۇ 

ئۇ ِۇغرىه وىػي ئۈچۈْ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا، ثۇ غبْ. ئۇ ٍەردىٓ ئبٍرىٍ غب ئىچي پۇغۇپئەھۋاٌ
ەتەْ ثىر ِبالً ئىذى. جبھىٍىَەت ِۀتىمي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، ثىر ِۇئّىٓ وىػي ئۇٔىڭغب ٔىطج

ػي لوثۇي لىٍغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ثوٌىىىي ثىر وىػي ثىٍەْ تەڭ ئورۇٔذا وبتتب وىػىٕىڭ ئبدەتت
 .ئۇ ٍەردىٓ ئبٍرىٍذى لوثۇي لىٍّىذى ۋە تەرىٕي تۈرۈپئىع ئىذى. غۇڭب، ئۇ ِۇغرىىّۇ ثۇٔي 

ردە تۇتطبق، ثۇ ئىىىي ئېھتىّبٌٍىك ئىچىذە ثۇرۇٔمي ئۀئۀىۋى ضۈرىٕىڭ تېىىطتىٕي ٔەزە
چۈغۀچىذە ئبضبضىٌ ئورۇٔذا تۇرىذىغبْ ثىرىٕچي ئېھتىّبٌٍىك ئەِەش، ئەوطىچە ئىىىىٕچي 

 :ئېھتىّبٌٍىك توغرا. ضۈرە تېىىطتىگە ئبضبضالٔغبْ ۋالتىّىسدا ثۇٔىڭ ِۇٔذاق ئىىىي دەٌىٍي ثبر
ئبٍەتتە  – 4ۋە  – 3ىتىٍگەْ ئبٌّبظ ثىٍەْ . دەضٍەپىي ئىىىي ئبٍەتتە ئىػ1ٍ

ئۇ  –ھۇۋە » ئبٍەتتە  – 2ۋە  – 1ئىػٍىتىٍگەْ ئبٌّبظ ئبرىطىذا ٔبھبٍىتي ئېٕىك پەرق ثبر. 
ئبٌّىػي ئىػٍىتىٍگەْ. ئبٌذىٕمي ئىىىي « ضەْ  –وە » ئبٍەتتە ئېٕىك ھبٌذا  – 4ۋە  – 3، «

ئبٌّىػي « ضەْ » ئبٍەتتە ئىػٍىتىٍگەْ  ثىٍەْ وېَىٕىي ئىىىي« ئۇ » ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
ئوخػبظ ثىر وىػىٕي وۆرضەتّىطە وېرەن. ثوٌۇپّۇ ئبٌالھ تىٍغب ئېٍىٕغبٔذا، گەرچە ئبٌّبغالر 
ئوخػبظ ثۆٌەن ئىچىذە ئبٌّىػىپ وەٌطىّۇ، ٌېىىٓ ثۇ ئبرلىٍىك ئبٌالھ ٔي ھېچمبٔذاق ثىر 

زېھٕىذىىي غەخطىە ئبٌّبظ ثىٍەْ ئىپبدىٍىگىٍي ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ۋە ئىٕطبْ 
ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ھەر خىً غەوٍىذىٓ خبٌىٌ ئىىۀٍىىىذىٓ ئىجبرەت چۈغۀچىٕي ئىٕطبْ 
ئېڭىذا تۇرغۇزۇظ ِەلطەت لىٍىّٕبلتب. ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب، وىػىٍەر ئۈچۈْ ئىػٍىتىٍگەْ 

لىٍىٕغۇچىٕىڭّۇ ئبٌّبغمبٍٔىمي ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثۇ  خىتبةئبٌّبغالردىىي ئبٌّىػىع، 
ذىىي ئبٌذىٕمي تۆت ئبٍەتتىّۇ ئبٌّبغالر ئۆزگەرگەْ. ئبٌذىٕمي ئىىىي ئبٍەتتە ضۈرى

ئبٌّىػي تەرىٕي تۈرۈپ، ٍۈزىٕي ئۆرىۋاٌغبْ وىػىٕي وۆرضەتّەوتە. ئۇ « ئۇ » ئىػٍىتىٍگەْ 
« ضەْ » ئبٍەتتىىي  – 4ۋە  – 3غەخص ِۇغرىه ئبلطبلبٌٍىرىذىٓ ثىرضي. داۋاِىذىىي 

ّەوتە. رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ئبٍەتٍەردە تەرىٕي تۈرۈپ، ٍۈز ئۆرىۋېٍىػمب ئبٌّىػي رەضۇٌۇٌالھٕي وۆرضەت
ضەۋەپچي ثوٌغبْ ئەِبٔىڭ ثىئەپ ۋالىتتب ٍېٕىغب وېٍىػىذىٓ ئبٔچە خۇرضەْ ثوٌّىغبْ، غۇ 

 .ضەۋەپتىٓ ئبٌالھ رەضۇٌۇٌالھمب وبٍىغبْ
لۇرئبٔذا . ئەثەضە ) تەرىٕي تۈردى (  ۋە ۋەتەۋەٌٍە ) ٍۈزىٕي ئۆرۈپ ٍىرالالغتي ( پېئىٍي 2

پەلەت ئىىىي ٍەردە ثىرٌىىتە ئىػٍىتىٍىذۇ. ثىرىٕچىطي ثۇ ضۈرىذە. ئىىىىٕجىطي ِۇددەضطىر 
ئبٍەتتە. ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەپٍىرىگە لبرىغبْ ۋالتىّىسدا، ئىىىي ۋەلەدە  – 24 – 23ضۈرىطي 

خەٌەف. ثۇ  ىٓغۇثە ٍبوي ئۇثەً ث ىٓئوخػبظ ئىىىي ئىطىّٕي وۆرىّىس. ٍۀي، ِۇغىرە ث
ثي ٔۇزۇي تىٓ لۇرئبٔذا پەلەت ئىىىي ٍەردە ثىٍٍە ئىػٍىتىٍگەْ ثۇ پېئىٍالرٔي ئەضجبضەۋەپ

دا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئىگە ) غەخص ( ئوخػبظ ثىر وىػىٕي ) ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثي (
وۆرضەتّەوتە. ثۇ ضۈرىٕىڭ ئىطّي ثوٌغبْ ئەثەضە ) تەرىٕي تۈردى ( پېئىٍىٕىڭ ئىگىطي 

ِەزگىٍذىىي ِەوىىٍىه ِۇغرىىالرٔىڭ وبتىۋاغٍىرى ثوٌغبْ رەضۇٌۇٌالھ ئەِەش، ئەوطىچە غۇ 
 .ئۇ ئىىىي وىػىذىٓ ثىرضي ثوٌطب وېرەن
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ە ثبظ لەھرىّبٔي ئەِب ئىجٓ ىىىذضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ضۈرىٕىڭ ئبٌذىٕمي ثۆٌ
ئۇِّي ِەوتۇَ ثوٌغبْ ۋەلە ثىسگە ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ۋالتي ھەلمىذە ٍىپ ئۇچي ثېرىذۇ. 

بضبضالٔغبٔذا، رەضۇٌۇٌالھ ِۇغرىىالرٔىڭ وبتتىٍىرىٕي دەۋەت لىٍىع ئۈچۈْ ثىر ٍەردە ثۇٔىڭغب ئ
جەَ ثوٌغبْ. ثبرٌىك ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىپٍىرىذە ٔەجُ ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍغبْ ثوٌۇپ، 
ِەوىىٍىه ِۇغرىىالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٕىڭ ئۈزۈٌۈظ ھبرپىىطذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. 

وٌغبْ ثبرٌىك ضۈرىطي ٔبزىً ثوٌۇپ ئۇزۇْ ئۆتّەضتىٓ ِۇغرىىالر ثىٍەْ ث چۈٔىي، ٔەجُ
. ثۇالرغب ئبضبضالٔغبٔذا، ئەثەضە ضۈرىطي غەخطٍەر ٔىػبْ لىٍىٕغبْ ىغبْدىئبٌوگالر توخت

دەۋەت ثىٍەْ ھەثەغىطتبٔغب ھىجرەتٕىڭ ثبغٍىٕىػي ئبرىطىذىىي ثىر ِەزگىٍذە، ٍۀي 
 .وٌطب وېرەنٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ث – 4ٕىڭ دەۋەت

 –ضۈرە ئبٌذىٕمي ثۆٌىىىذە ۋاضتىٍىك، لبٌغبْ ثۆٌىىىذە ثىۋاضتە ھبٌذا ئىٕطبٔالرغب ) ئەي 
لىٍىذۇ. ئىگىطىٕىڭ وىُ ئىىۀٍىىي ٔبِەٌۇَ ثوٌغبْ دەضٍەپىي ئىىىي  خىتبةئىٕطبْ ( 

 :ئبٍەتٕي ٔەزەرگە ئبٌّىطبق، ضۈرە رەضۇٌۇٌالھٕي ئبگبھالٔذۇرغبْ ثىر تىً ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ

َفَعُو الذّْْكَرى )3َوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّو يَػزَّكَّى ) ( فَأَْنَت َلُو 5( أَمَّا َمِن اْستَػْغََن )4( َأْو َيذَّكَُّر فَػتَػنػْ
( فَأَْنَت 9( َوُىَو َ٘مَْشى )8( َوأَمَّا َمْن َجاَءَؾ َيْسَعى )7( َوَما َعَلْيَك َأَلَّ يَػزَّكَّى )6َتَصدَّى )

 (10َعْنُو تَػَلهَّى )

( پبوٍىٕىع ئېھتىّبٌىٕىڭ  ! ( ئۇ ) ِۇغرىىٕىڭ گۇٔبھٍىرىذىٓٔەثي ضبڭب وەٌطەنئي  ) »
ثبرٌىمىٕي ٍبوي ٔەضىھەتٕىڭ ئۇٔىڭغب پبٍذىٍىك ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ضەْ ٔەدىٓ ثىٍىطەْ؟ ئۆزىٕي 
) ئىّبٔذىٓ ( ثىھبجەت ھېطبثالٍذىغبْ ئبدەِگە وەٌطەن، ضەْ پۈتۈْ ۋۇجۇدۇڭ ثىٍەْ ئۇٔىڭغب 

ەْ ) وۆڭۈي ثۆٌىطەْ (. ئۇ ) وۇفرىذىٓ، گۇٔبھالردىٓ ( پبوالّٔىطب، ثۇٔىڭغب ضەْ ٍۈزٌىٕىط
جبۋاپىبر ئەِەش. ئەِّب، ضبڭب ئىػتىَبق ثىٍەْ وەٌگەْ وىػي، ھەلىمەتەْ ئبٌالھ تىٓ 

 .( 10 – 3« ) ئەٍّىٕىذۇ، ئۇٔي ھۆرِەتٍەٍذۇ. ضەْ ئۇٔىڭغب لبرىّبً لوٍىطەْ 
لي ۋە ِۇئبِىٍە لىٍىع ئەخاللي ئبرىطىذىىي ثۇ ئبگبھالٔذۇرۇظ، ِەضئۇٌىَەت ئەخال

ضبلٍىٕىػي وېرەن ثوٌغبْ ِۇۋازىٕەتٕي ٔەزەردە تۇتّبلتب. غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە، ئىجتىّبئىٌ 
 .جەِىئىَەتتە ِېَىپالرغب ئىتىۋار ثېرىػتىٓ ئىجبرەت ثىر گۈزەي ئەخاللٕي ئىّب لىٍّبلتب

ٕىڭ وىػىٕىڭ لىّّىتىٕي ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ئبٌذىٕمي ثۆٌىىىذە، ئىجتىّبئىٌ ئورۇٔ
ثەٌگىٍەٍذىغبْ ئبِىً ئەِەضٍىىي تەوىتٍۀگەْ. ثۇ ھەلىمەت ھۇِەزە ۋە ھۇجرات 
ضۈرىٍىرىذىّۇ تەوىتٍىٕىذۇ. ثۇ ٔولتىذا، رەضۇٌۇٌالھٕي ئبگبھالٔذۇرغبْ ئبٍەتٍەر ثۇ ضۈرىٕىڭ 

ھبٌذا،  ئبٍىتىذە ثىۋاضتە – 43ىطي ال چەوٍىٕىپ لبٌّبٍذۇ. تەۋثە ضۈرئبٌذىٕمي ثۆٌىىي ثىٍۀ
 .ئبٍەتٍىرىذە ۋاضتىٍىك ھبٌذا رەضۇٌۇٌالھ ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ – 107 – 105ٔىطب ضۈرىطي 

ضۈرىٕىڭ ئىىىىٕجي ثۆٌىىىذە، ضۆز ئىٕطبٔغب لبرىتىٍىذۇ. چۈٔىي، ضۆزٌەر تبجي ۋەھىَذۇر، 
 17)  (؛ دۇَٔب ھبٍبتىٕىڭ ِەزوىسىذە ئىٕطبْ ئورۇْ ئبٌّبلتب 16 – 11ئۇٔىڭ ٔىػبٔي ئىٕطبْ ) 

– 24 ). 
ضۈرىٕىڭ رەضۇٌۇٌالھٕي ئبگبھالٔذۇرغبْ ثۆٌىىىٕىڭّۇ ِەلطىذىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ئبٍەت 

 :ثۇ ثۆٌەوتە تىٍغب ئېٍىّٕبلتب
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 َكَّلَّ َلمَّا يَػْقِض َما أََمَرهُ 

« ئەِرىٕي توٌۇق ئبدا لىالٌّىغبْ  ) ئبٌالھ ٔىڭ ( ھېچمبٔذاق  ثىر ئىٕطبْ ( ئۇٔىڭ ) »
 (23 ). 

» ٍِىذە چۈغۀذۈرگەْ ثبالغەت ۋە پبضبھەت ئۆرٔىىي ثوٌغبْ ثۇ ئبٍەت، ئىٕطبٕٔي ثىر جۈ
 .ٔىڭ لۇرئبٔي ئىپبدىطىذۇر« ثۀذە ٔۇلطبٔطىس ثوٌّبٍذۇ 

 –ئبخىرلي ضۆزٌەر لبٍتب تىرىٍىػمب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌۇپ، ثوٌۇپّۇ ئەڭ ٍېمىٓ ئۇرۇق 
 :ەضٍىتىپ ئۆتۈٌگەْثىرىذىٓ ٍۈز ئۆرۈٍذىغبْ ھېطبپ وۈٔي تەورار ئ –تۇلمبٔالرٔىڭّۇ ثىر 

َها َغبَػَرٌة )39( َضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرٌة )38ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة ) ( 40( َوُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ َعَليػْ
 (41تَػْرَىُقَها قَػتَػَرٌة )

خوراٍِىك ٍېغىپ تۇرىذۇ. ثەزى  –ئۇ وۈٔذە ثەزى ٍۈزٌەردىٓ ٔۇر، تەثەضطۇَ ۋە غبد  »
 .( 41 – 38« ) پ وەتىەْ، لبرىذاپ وەتىەْ ثوٌىذۇ توزاْ ثېطى –ٍۈزٌەرٔي چبڭ 

 !رەثجىُ! ٍۈزىّىسٔي ٔۇرٌۇق، ئۆزىّىسٔي پبن، ضۆزىّىسٔي ھەق ئەٍٍىگىٓ
 
 

 غەِص ضۈرىطي

 

وەٌىّىطي « غەِص » ِۀىطىذىىي « لوٍبظ » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
 ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.

« وٍبغمب ئەگەغىەْ ئبً ثىٍەْ لەضەِىي! لوٍبظ ۋە ئۇٔىڭ ٔۇرى ثىٍەْ لەضەِىي، ل» 
 (1 – 2 .) 

رەھّبْ ضۈرىطىذە لوٍبغٕىڭ ضەجذە لىٍغبٍٔىمي تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. ثۇٔىڭ ِەلطىتي، لوٍبغٕىڭ 
ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىگە ِبش ھبٌذا ھەرىىەت لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ئىپبدىٍەظ ثوٌۇپ، ثىرىٕچي 

ەٌۋەتتە، لوٍبظ ئبٌذى ثىٍەْ، ٔبزىً ثوٌۇظ ّبلتب. ئٕئبٍەتتە لوٍبغٕىڭ غبھىتٍىمي تىٍغب ئېٍى
ِۇھىتىذا ئۆزىٕي ئىالھٍىك ضۈپىتي ثىٍەْ ضۈپەتٍىگۀٍەرٔىڭ زىَىٕىغب گۇۋاھٍىك ثېرىذۇ. 
ئبٔذىٓ، ھەر وۈٔي تۇغۇٌغبٔذىٓ وۈْ پبتمىچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمتىىي ھەر ٔەرضىگە گۇۋاھچي 

غبھىت ثوٌىػي دېگۀٍىىتۇر.  ثوٌىذۇ. لوٍبظ ۋە ئبٍٕىڭ غبھىت ثوٌىػي، وېچە ۋە وۈٔذۈزٔىڭ
وېچە ۋە وۈٔذۈزٔىڭ غبھىت ثوٌىػي، ئۇالرٔىڭ ئىٕطبٔالرٔىڭ ھەر لىٍّىػىغب غبھىت ثوٌىذۇ 

  دېگۀٍىىتۇر.
 تىٓ ثىر ٔەرضىٕي ٍوغۇراٌّبٍذۇ. ٍىغىٕچبلٍىغبٔذا، ھېچىىُ ئبٌالھ

 ِەزوۇر ضۈرە، ثۇخبرىذا ثىرىٕچي ئبٍىتي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.
ٔىڭ ئىطىّي « لوٍبظ » ىي ھبٍبتٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ ئبِىٍي ثوٌغبْ لۇرئبٔذا، ٍەر ٍۈزىذى

ثىٍەْ ئبتبٌغبْ ثىر ضۈرىٕىڭ ثوٌىػي وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ. لوٍبظ وۆٍذۈرگۈچي 
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ھبرارىتي ۋە زەھەرٌىه ٔۇرٌىرى ثىٍەْ جەالي ضۈپەتٍىرىٕىڭ، ھبٍبتٕىڭ ِۀجەضي ثوٌىػي ثىٍەْ 
ۇپ، ٔۇر ۋە ٔبر ) ئوت (ِۇ ئۆزىٕي ئۇٔىڭذا ثىرٌىىتە جەِبي ضۈپىتىٕىڭ ئورتبق تەجەٌٍىطي ثوٌ

 ٔبِبٍەْ لىٍىذۇ.
ِەزِۇْ پۈتۈٍٔىىىگە لبرىغبٔذا ثىر  رىتىُ ۋەضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ضۈرىٕىڭ

لېتىّذىال ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌىػي ِۇِىىٓ. ضەِۇد لەۋِىٕىڭ ھبالوىتىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ِەزِۇٔالر 
ۋالتىذىىي ِەوىىٍىه ئىٕىبرچىالرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالرغب لبراتمبْ  ثېرىٍگەْ ئبخىرلي ثۆٌىىي، ئۆز

 3ئەزىَىتي ۋە زۇٌۇِىٕىڭ ثبغالٔغبْ ِەزگىٍىٕي ئىّب لىٍّبلتب. ثۇ ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ رىطبٌەتٕىڭ 
ٍىٍٍىرى ئبرىطىذىىي دارۇي ئەرلەَ ٍىٍٍىرىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرضەتّەوتە.  – 6 –

ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌىػي ِۇِىىٓ.  – 4ٕىڭ دەۋەتۈرە ثۇٔىڭغب ئبضبضالٔغبٔذا ِەزوۇر ض
ىذە ثۇرج ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىغب پٍىرتەرتى ٔۇزۇيِەزوۇر ضۈرە، دەضٍەپىي ِەزگىٍٍەردىىي 

  تىسىٍغبْ. 
ضۈرىذە فەجر ۋە ثەٌەد ضۈرىٍىرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبٔذەن ھەزرىتي ئىٕطبْ، ئۇٔىڭ ئەثەدىٌ 

 ْ.ضبئبدىتي ۋە پبالوىتي ثبٍبْ لىٍىٕغب
 1ضۈرىٕىڭ لوٍبظ ۋە ٔۇرىٕي لوٍبغتىٓ ئبٌىذىغبْ ئبً غبھىت لىٍىٕغبْ ھبٌذا ثبغٍىٕىػي ) 

(، ثىر ِۀىذە ئبٌالھ ۋە ۋەھىَٕي ضىّۋوي لىٍّبلتب. لوٍبظ ِبددىٌ ھبٍبت ئۈچۈْ ٔۇر ۋە  2 -
ھبٍبتٍىك ِۀجەضي ثوٌغبٔذەن، ئبٌالھ ۋە ۋەھىَّۇ ِۀىۋىٌ ھبٍبت ئۈچۈْ ٔۇر ۋە ھبٍبت 

ذۇر. وېچىطي ۋە وۈٔذۈزى ثىٍەْ ٍەر ٍۈزى لوٍبظ ۋە ئبٍغب غبھىت ثوٌغبٔذەن، ئىٕطبْ ِۀجەضى
(. ثۇ ئبٍەتٍەر  8 – 3لب ۋە ۋەھىَگە غبھىتتۇر )  فىترىتىذىىي فۇجۇر ۋە تەلۋاضي ثىٍەْ ئبٌالھ

 ثۆٌىىىٕىڭ ئبخىرلي ئبٍىتي ِۇٔذاق ئبخىرالغمبْ:

 (10َمْن َدسَّاَىا )( َوَقْد َخاَب 9َقْد أَفْػَلَح َمْن زَكَّاَىا )

وىّىي ئۆز ٔەپطىٕي پبوالپ گۇٔبھالردىٓ ٍىرالالغطب، ئۇ چولۇَ ئەثەدىٌ ضبئبدەتىە » 
ئېرىػىذۇ؛ وىّىي ئۆز ٔەپطىٕي ئىختىَبرىغب لوٍۇپ ثەرضە ) ئىچىذىىي ٍبخػىٍىك ئۇرۇلىٕي 

 (. 10 – 9« ) ثىخالٔذۇرِبً ( چېرىتطە، ئۇ چولۇَ زىَبْ تبرتمۇچىالردىٓ ثوٌىذۇ 
ثۆٌەوتە لوٍبظ، لوٍبظ ٔۇرى، ئبً، وۈٔذۈز، وېچە، ئبضّبْ، زېّىٓ ۋە ئىٕطبٔذىٓ  ثۇ

 ئىجبرەت ضەوىىس ٔەرضىگە لەضەَ لىٍىٕغبْ.
ثۇ ضەوىىس ٔەرضىٕىڭ ئورتبق ئبالھىذىٍىىي غۇوي، گەرچە ثۇ ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطي 

ثوٌّىغبْ ِبوبْ ٍبرىتىٍغبْ ٔەرضىٍەر ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ، ئەِّب ئىٕطبٔىَەت تبرىخىذا ئوخػبظ 
ٌىك ضۈپىتي ثېرىٍىپ چولۇٔۇٌغبْ. ثۇ ئبرلىٍىك ثۇالردىٓ « ئىالھ » ۋە زاِبٔالردا ثۇالرغب 

ئبٌذىٕمي ئبٌتىطي ئىٕطبٕٔىڭ ئەِرىگە ) خىسِىتىگە ( ثېرىٍگۀٍىىي ئەضٍىتىٍىذۇ. خىسِىتىگە 
، خۇددى عېرىٌىك ضۈپىتي ث« ئىالھ » تىٓ ِۇضتەلىً ھبٌذا ثىر  ثېرىٍگەْ ٔەرضىٍەرگە ئبٌالھ

 چبوىرىٕىڭ خىسِەتىبرى ثوٌغبْ ئەلىٍطىس خوجبٍىٓ ثوٌغبٔذەن ثىر ئىع، خبالش.
ئبٌغب، ودېگەْ ض« زىَبْ تبرتمۇچىالر وىٍّەرگە ئوخػبٍذۇ؟ » ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ثۆٌىىىذە، 

ضەِۇد لەۋِي دۇچبر ثوٌغبْ ئبلىۋەت ِىطبي لىٍىٕىع ئبرلىٍىك روغەْ ھبٌذا جبۋاپ ثېرىٍگەْ 
لىٍىٕغۇچىالر ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ. دەضٍەپىي ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ فەجر ضۈرىطىذە  خىتبةۋە 

تىٍغب ئېٍىپ ئۆتۈٌگەْ ضەِۇد لەۋِىٕىڭ ئبلىۋىتي ثۇ ضۈرىذە ثىر لەدەر تەپطىٍي ثبٍبْ 
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ئىالھي ٔۇر ئېٍىپ وەٌگەْ ثىر ئبٌالھ رەضۇٌىٕي ٍبٌغبٔغب چىمىرىپ  ذىٓلىٍىٕغبْ. ئۇالر، ۋەھىَ
ىذى. ٔەتىجىذە، ئۇالر ئۆزٌىرىٕي زۇٌّەتىە ِەھىۇَ لىٍىپ، ئەثەدىٌ زىَبْ ئىٕىبر لىٍغبٔ

 (. 15 – 11)  غبٔىذىتبرتمۇچىالردىٓ ثوٌ
 

 
 ثۇرۇج ضۈرىطي

 
 وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ:«  ثۇرۇج» ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 

 «.ثۇرۇجالر ثىٍەْ توٌغبْ ئبضّبْ غبھىت ثوٌطۇْ! » 
-ئۀذۇٌۇش ئبرلىٍىك خىرىطتىَبْ ٍبۋروپبغب ئۆتىەْ. ٍۀي، ثۇرژۇئب ثۇرۇج وەٌىّىطي 

ثۇ تەثىمە ھبضىً لىٍغبْ  –ثۇرۇجالردا ئوٌتۇرغبْ ثبٍالر تەثىمىطىٕىڭ ئىطّىذۇر. ثۇرژۇئبزىَە 
ئىطّي. ٍبۋروپبدىىي چوڭ غەھەرٌەرٔىڭ وۆپ ضبٍٔىمىذا ثۇ ئىطىُ ئىػٍىتىٍّەوتە. ٕىڭ ضىٕىپى

 جۇرگ، ضتبرازثۇرگ ثۇالردىٓ ثىر لبٔچىطي.ٌۇگطىّجۇرگ، ھبِجۇرگ، دىط
ثۇ ضۈرە ضبھبثىٍەردىٓ وەٌگەْ رىۋاٍەتٍەردە ثىرىٕچي ئبٍەت ثىٍەْ توٌۇق ئبتبٌغبْ. 

   ٍىرىذا ثۇرۇج ئىطىّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. وىتبثِۇضھبثالردا، ھەدىص ۋە تەپطىر 
زۇٌۇَ ۋە ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ِەزِۇٔىذىٓ ِۇئّىٍٕەرگە لبرىتىٍغبْ 

ئەزىَەتٍەر ثبغالٔغبْ ثىر ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ِەٌۇَ. ثۇ ٔەجّذىٓ وېَىٓ ۋە ھبلمب 
ٍىٍىغب توغرا  – 5ٍبوي   – 4ضۈرىطي ٔبزىً ثوٌۇغتىٓ ئىٍگىرىىي ِەزگىٍگە، ٍۀي دەۋەتٕىڭ 

 وەٌّەوتە.
ىذە غەِص ۋە تىٓ ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىغب پٍىرتەرتى ِەزگىٍذىىي ٔۇزۇيدەضٍەپىي 

 تىسىٍغبْ.
ضۈرىذە ئېتىمبدلب لبرىتىٍغبْ تەغىىٍٍىه ثېطىُ چۆرىذەٌگەْ ھبٌذا لبٔچىٍىه زۇٌۇَ 

لۇۋۋەت تىٍىٕىڭ ضۆزٔىڭ وۈچىٕي ثوٍطۇٔذۇراٌّبٍذىغبٍٔىمي  –لىٍىػتىٓ لەتىئىَٕەزەر، وۈچ 
لبٔذاق ثىر زاٌىُ ٍبلمبْ زۇٌۇَ گۈٌخبٔي ئىّبٕٔي  ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ھەر

لىطتبق ۋە زۇٌۇِذىٓ غبٌىپ وېٍىذۇ.   –ڭ ئىسزىتي ھەر دائىُ لېَىٓ ئىّبٕٔى وۆٍذۈرەٌّەٍذۇ.
، ثۇ لىٍّىػىٕىڭ جبزاضىٕي ٔىڭئىّبٔغب لبرغي ئوت ثىٍەْ توٌغبْ ئورەوٍەر تەٍَبرٌىغبٔالر

ئبخىرەتتىىي ئوت ثىٍەْ توٌذۇرۇٌغبْ ئورەوٍەردە تبرتىذىغبٍٔىمىذىٓ ئىجبرەت ھەلىمەت ثبٍبْ 
 لىٍىٕغبْ.

ىڭ ئبٌذىٕمي ثۆٌىىىٕي تبرىخي ثىر رىۋاٍەتٍەر ئبضبضىذا ِۇپەضطىرٌەر ضۈرىٕ
 :ئبٍەتٍەردۇر – 8 – 7چۈغۀذۈرگەْ. ثىسٔىڭچە تبرىخي ثىر ۋەلە ئىّب لىٍىٕغبْ ئبٍەتٍەر 

ُهْم ِإَلَّ َأْف يُػْؤِمُنوا بِاللَِّو اْلَعزِ 7َوُىْم َعَلى َما يَػْفَعُلوَف بِاْلُمْؤِمِننَي ُشُهوٌد ) يِز ( َوَما نَػَقُموا ِمنػْ
 (8اْلَِْميِد )
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ئۇالرٔىڭ ِۇئّىٍٕەرگە لىٍغبٍٔىرى ئۆزٌىرىٕىڭ ثېػىغب وەٌذى. ئۇ ) زاٌىّالر ( پەلەت » 
لب ئىّبْ ئېَىتمبٍٔىرى ئۈچۈٔال ِۇئّىٍٕەرٔي ٍبِبْ وۆرگۀىذى  غبٌىت، ِەدھىَىگە الٍىك ئبٌالھ

 ( »7 – 8 .) 
لب ئىجبدەت لىٍغبٍٔىمي  ئبٍەتٍەر، پەلەت ئبٌالھ – 6 – 1ثۇ ئبٍەتٍەرٔىڭ ئبٌذىذىىي 

ئۈچۈٔال ِۇئّىٍٕەرگە زۇٌۇَ لىٍىپ، ئۇالردىٓ ئۆچ ئبٌّبلچي ثوٌغبٔالرٔىڭ ئبخىرەتتىىي 
ٕىڭ ثۇ ِەزگىٍذە ٔبزىً ىئەھۋاٌي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌطب وېرەن. چۈٔىي ِەزوۇر ضۈر

تە ئبٍەتٍىه ثوٌغبْ ثبغمب ثىر لبٔچە ضۈرىگە ئوخػبظ لەضەَ ۋە جبۋاپتىٓ تەغىىً لىٍىٕغبْ ئبٌ
    ثۆٌىىىٕىڭ ئبٔب تېّىطي ئبخىرەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه. 

ضۈرە ئىّبٕٔي وۆٍذۈرِەوچي ثوٌغبْ ھەر دەۋرٔىڭ زاٌىٍّىرىٕي تەۋثە لىٍىپ، پۇغبٍّبٍٔىك 
 ھېص لىٍّىطب، ئبخىرەتتە جەھۀٕەَ ثىٍەْ جبزاٌىٕىذىغبٍٔىمي ثىٍەْ ئبگبھالٔذۇرِبلتب:

 ْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ُّتَّ َلَْ يَػُتوبُوا فَػَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوَْلُْم َعَذاُب اْلَْرِيقِ ِإفَّ الَِّذيَن فَػتَػُنوا اْلمُ 

ِۇئّىٓ ئەرٌەر ۋە ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرغب زىَبٔىەغٍىه لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ وۇفرىذىٓ » 
ئبزاپ  لبٍتّىغبٔالر، غۈثھىطىسوي، جەھۀٕەِٕىڭ ئبزاثىغب دۇچبر ثوٌىذۇ، ئۇالرغب ئوت ثىٍەْ

 (. 10« ) لىٍىٕىذۇ 
ئېتىمبدلب لبراتمبْ ثېطىُ ۋە زۇٌۇِٕي تەرن لىٍىپ، ٍبخػىٍىممب ٍۈزٌۀگۀٍەرگە جۀٕەت 

ٔىڭ ِەرھەِّىتىٕىڭ ٔبھبٍىتي  (. ثۇ ئبٍەتٍەر ئبٌالھ 11ثىٍەْ خوظ ثىػبرەت ثېرىٍگەْ ) 
 ضىٌ ئبِىً، ئبٌالھچەوطىس ئىىۀٍىىىگە داالٌەت لىٍىذۇ. ثۇ ِەرھەِەتٕىڭ تېگىذە ٍبتمبْ ئبضب

» ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ھەَ دوضت تۇتمۇچي ھەَ دوضت تۇتۇٌۇغٕي خبالٍذىغبْ » ٔىڭ 
 :ئىطّىذۇر« ئەي ۋەدۇد 

 َوُىَو اْلَغُفوُر اْلَوُدودُ 

ئۇ ٔبھبٍىتي ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر، دوضت تۇتمۇچىذۇر ۋە دوضت تۇتۇٌۇغٕي خبٌىغۇچىذۇر » 
 ( »14 .) 

الغمبْ ثوٌۇپ، ضۈرىٕىڭ ِەلطىتىٕىڭ ضۆز لۇرئبْ ۋەھىٌ ثىٍەْ ئبخىرذا ضۈرىٕىڭ ئبخىرى
ھبزىرلي ۋالىت ۋە غۇ جبٍٕىڭ » لىٍىٕغۇچىٕىڭ  خىتبةتبرىخي ثىر ۋەلە ئبرلىٍىك ھەر ثىر 

 رىئبٌٍىمٕي ثبٍبْ لىٍىع ئىىۀٍىىي ِەٌۇَ ثوٌّبلتب:« ئۆزىذىىي 

 (22( ٓت َلْوٍح ََمُْفوٍظ )21َبْل ُىَو قُػْرَآٌف َمَِيٌد )

 (. 22 – 21« ) تۇر، ٌەۋھۇٌّەھپۇزدا ضبلالٔغبٔذۇر خىتبثغەۋوەتٍىه ثىر  –ثۇ غبٔۇ » 
 
 

 تىٓ ضۈرىطي
 
ِۀىطىٕي « ئۀجۈر / ئۀجۈر دەرىخي » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ٌەثسەْ  

 وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ:« تىٓ  –ئەت » ثىٍذۈرىذىغبْ 
 (. 1« ) ىَبرى غبھىت ثوٌطۇْ! ئۀجۈر دەرىخي ۋە زەٍتۇْ د» 
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ئۀجۈر ئۇرۇلي وۆپ، زەٍتۇْ ثىر ئۇرۇلي ثبر ِېۋە. ثۇ، ثىرىٕچىطي ٍبرىتىٍغبٕٔىڭ وۆپٍىىي، 
ئىىىىٕجىطي ٍبراتمۇچىٕىڭ تەن ئىىۀٍىىىٕي ئىػبرەت لىٍّبلتب. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ئۀجۈر ۋە 

ٕٔي ضىّۋوي لىٍّبلتب. ئۀجۈر زەٍتۇْ، ئبرلىذا وەٌگەْ ئبٍەتٍەر داالٌەت لىٍغبٔذەن ئىىىي ِبوب
ھەزرىتي ئىطب  ئبرلىٍىكھەزرىتي ٔۇھٕىڭ توپبْ دىَبرى ثوٌغبْ غبَ دىَبرىٕي، زەٍتۇْ  ئبرلىٍىك

 ۋەھىٌ ئبٌغبْ پەٌەضتىٓ دىَبرى ئىّب لىٍىٕغبْ ثوٌطب وېرەن.
ضۈرە ئىطّي ثوٌغبْ ئۀجۈر، ثىر ِېۋە ئىطّي ثوٌۇغتىٓ زىَبدە ضىّۋوٌٍۇق ِۀىگە ئىگە 

 وېرەن.ثوٌطب 
ئىطّي ثىٍەْ « تىٓ  –ۋەت » ئىطّي ثىٍەْ، ثۇخبرىذا « تىٓ  –ئەت » تىرِىسىذا 

 ئبتبٌغبْ.
ىۋىٕىڭ ھەِّىطىذە تەرتِەزگىٍذىىي ٔۇزۇي  ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. دەضٍەپىي

ع ضۈرىطىٕىڭ ثۇرۇج ضۈرىطىذىٓ ىطىٕىڭ ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. لۇرەٍع ضۈرثۇرۇج ۋە لۇرەٍ
تىسىٍىػي ثىسٔىڭچە توغرا ئەِەش. چۈٔىي لۇرەٍىع ضۈرىطىذە ئىّب لىٍىع  وېَىٕىي ئورۇٔغب

ٔولتىطىذىٓ ثوٌطىّۇ ئىٕىبر لىٍغۇچىالرغب لبرىتب ثىر ئىػبرەت ٍوق ثوٌۇپ، ٔبھبٍىتي ضىٍَىك ثىر 
ع ضۈرىطىٕىڭ ثۇ دەت لىٍىػمب دەۋەت لىٍغبْ. لۇرەٍئىجب« وەثىٕىڭ رەثجىگە » ئۇضٍۇپتب ئۇالرٔي 

دەضٍەپىي ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر ئبرىطىغب لوٍىػىّىسٔي تەلەززا  ئۇٔىڭ ،ئۇضٍۇثي
 لىٍّبلتب.

 ثۇرۇج ضۈرىطي ٔىطجەتەْ وېَىٕرەن ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثىر ضۈرىذۇر.
زەٌسەٌە  -ثۇرۇج  جبًثىسٔىڭچە ثوٌغبٔذا، ضۈرىٕىڭ تىسىٍىػمب تېگىػٍىه ئەڭ ِۇۋاپىك 

 ٍىٍذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. - 4ٕىڭ دەۋەت، ضۈرە ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطي. ثۇٔذاق ثوٌغبٔذا
ضۈرە ئىٕطبْ ۋىجذأي ئىالھي ۋەھىٌ ثىٍەْ ھەرىىەتىە وەٌتۈرۈٌگەْ تۆت جبً ئىّب 

 ثبغالٔغبْ: غبْ ھبٌذاۋە ٌەثسى غەوىٍذە تىٍغب ئېٍىٕلىٍىٕغبْ 

 (3ِمنِي )( َوَىَذا اْلبَػَلِد اْْلَ 2( َوطُوِر ِسيِننَي )1َوالتّْنِي َوالزَّيْػُتوِف )

ئۀجۈر دەرىخي ۋە زەٍتۇْ ) دىَبرى ( غبھىت ثوٌطۇْ! ِۇثبرەن ضىٕب تېغي غبھىت » 
 (. 3 - 1« ) ثوٌطۇْ! ثۇ ئەِىٓ ) تىٕچ ( غەھەر غبھىت ثوٌطۇْ! 

. ئۀجۈر ٍبوي ئۀجۈر دەرىخي ۋەٍبوي چۆي ئۀجۈرى: ھەزرىتي ئىجراھىُ ۋەھىٌ ئبٌغبْ 1
زرىتي ٔۇھ ۋە ِۇضب ئوخػبظ ثىر ِبوبٔذا ۋەھىٌ ئبٌغبْ ِۇثبرەن جبٍٕي ضىّۋوي لىٍىذۇ. ھە

 (. 137؛ ئەئراف، 71) ئۀجىَب، 
. زەٍتۇْ تېغي، زەٍتۇْ ٍبوي زەٍتۇْ دەرىخي: ضۇالٍّبْ ِەثەدى ثىٕب لىٍىٕغبْ تبغ ۋە 2

ھەزرىتي ئىطب ۋەھىٌ ئبٌغبْ ِۇثبرەن ۋە ِۇلەددەش لىٍىٕغبْ جبٍٕي ضىّۋوي لىٍىذۇ ) ِبئىذە، 
  (.  1تي ئىجراھىّّۇ ئۆز ۋالتىذا ئۇ ِبوبٔذا ۋەھىٌ ئبٌغبٔىذى ) ئىطرا، (. ھەزرى 21

. ضىٕب تېغي: ھەزرىتي ِۇضب ۋەھىٌ ئبٌغبْ ۋە ئىىىي لېتىُ ِۇثبرەن لىٍىٕغبْ ِبوبٔذۇر 3
(. ئەگەر ضىٕب ِۇضتەلىً ھبٌذا تىٍغب ئېٍىّٕىغبْ ثوٌطب،  16؛ ٔبزىئبت، 12؛ تبھب، 30) لبضبش، 

 دىَبرى دائىرىطىگە وىرەتتي.« زەٍتۇْ » ئبٍەتٕىڭ داالٌىتي ثىٍەْ ضىٕب  - 20ِۇئّىٓ ضۈرىطي 
 (. 96، ئبٌىئىّراْ. تىٕىچ غەھەر: ھەزرىتي ِۇھەِّەد ۋەھىٌ ئبٌغبْ ِۇثبرەن جبٍذۇر ) 4
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» ۋە « ِۇثبرەن » غبھىت لىٍىٕىپ لەضەَ لىٍىٕغبْ ثۇ ِبوبٔالرٔىڭ ھەِّىطي لۇرئبٔذا 
. ثۇالر ِبوبٔالرٔىڭ ثەرىىىتي ۋە ِۇلەددەضٍىىي ئۆزىذىٓ دەپ تىٍغب ئېٍىٕىذۇ« ِۇلەددەش 

زېّىٕٕىڭ ئەڭ » ئەِەش، ثەٌىي ئۇ دىَبرالردا ثوٌغبْ ۋەلەدىٓ وېٍىپ چىمّبلتب. ثۇ جبٍالر 
 -غەرىپي ئۇ ِبوبٔالردا ثوٌغبْ ۋەلۀىڭ غبْ  –غەرەپٍىه جبٍٍىرى ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ غبْ 

ٔىڭ تىٍغب ئېٍىٕىپ لەضەَ لىٍىٕىػىٕىڭ ضەۋەثىّۇ، ثۇ دىَبرالر«. غەرىپىذىٓ وېٍىپ چىمّبلتب 
لىٍىٕغۇچىٕىڭ زېھٕىٕي ِبددى ٔەرضىذىٓ ِۀىۋى ٔەرضىگە ئبغذۇرۇظ ثوٌۇپ، ثەئەٍٕي  خىتبة

لىٍىٕغۇچي! ٔبزىً ثوٌغبْ دىَبرٔي ثۇٔچە ثەرىىەتٍىه لىٍغبْ ۋەھىٌ، ئەگەر  خىتبةئەً » 
؟ ضېٕىڭ ئىسزىتىڭٕي ٍۇلىرى وۆتۈرِەضّۇ؟ ضېٕىڭ ھبٍبتىڭغب ٔبزىً ثوٌطب ضبڭب لىّّەت لوغّبضّۇ

 دېّەوتە. ِبٔب ثۇ ضەۋەپتىٓ ۋەھىٌ، ئەلىٍگە ِىراج لىٍذۇرۇظ ئۈچۈْ ٔبزىً ثوٌغبْ.« 
تىٓ وېَىٓ ضۆز زېّىٕٕىڭ روھي ثوٌغبْ ئىٕطبٔغب وېٍىذۇ. تۆۋۀذىىي خىتبثثۇ ِۇثبرەن 

 ٍبْ لىٍىپ ثېرەٌەٍذۇ:ئبٍەتتە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ھەلىمەتٕي ئىٕطبٔغب پەلەت ٍبراتمۇچىال ثب

ْنَساَف ِٓت َأْحَسِن تَػْقِومٍي )  (5( ُّتَّ َرَدْدنَاُه َأْسَفَل َساِفِلنَي )4َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

ثىس ئىٕطبٕٔي ئەڭ چىراٍٍىك غەوىٍذە ٍبراتتۇق، ئبٔذىٓ دەضٍەپىي ھبٌىتىگە لبٍتۇردۇق » 
 ( »4 - 5 .) 

رزۇ لىٍىۋاتمبْ، ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ٍوٌذىٓ تبوبِّۇٌٍىػىع ضەپىرىٕي ئبخىرىالغتۇرۇغٕي ئب
چىمىپ وەتّەضٍىىىە تىرىػىۋاتمبْ، ٍوٌذا ضەثىر ثىٍەْ ِېڭىۋاتمبْ، ٍوٌٕىڭ ئىگىطىگە 

 ذۇ:ٕىلىٍى خىتبةِۇٔذاق ئىػۀگەْ / ئىّبْ ئېَىتمبْ وىػىٍەرگە 

 ِإَلَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت فَػَلُهْم َأْجٌر َغيػُْر َِمُْنوفٍ 

تبوبِّۇٌٍىػىع ضەپىرىذە ( ئىّبٔذا ِۇضتەھىەَ تۇرغبْ ۋە ئۇ ئىّبٔىغب ِبش » ) 
 (. 6« ) ئەِەٌٍەرٔي لىٍغۇچىالرغب چەوطىس ِۇوبپبت ثېرىّىس 

ئىٕطبْ ثوٌۇغٕي داۋا لىٍغۇچي ھەر وىػىگە لبرىتىٍغبْ  ،خىتبةضۈرىٕىڭ ئبخىرىذىىي 
 ثوٌۇپ:

يِن ) ُبَك بَػْعُد بِالدّْ  (8ْيَس اللَُّو بَِأْحَكِم اْْلَاِكِمنَي )( أَلَ 7َفَما ُيَكذّْ

ئۇٔذالتب ) ئي ئىٕطبْ ( پۈتۈْ ثۇ ھەلىمەت ) روغەْ دەٌىٍەر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ (دىٓ وېَىٓ » 
ضبڭب ھېطبپ وۈٔىٕي ئىٕىبر لىٍغۇزىۋاتمبْ ٔەرضە ٔېّە؟ ) ئي ئىٕطبْ ( ئبٌالھ ئەڭ ئبدىً 

 (. 8 - 7« ) ھۆوۈَ لىٍغۇچي ئەِەضّۇ؟ 
 

 

 رىطيزەٌسەٌە ضۈ
  

» دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ٍەر تەۋرەظ » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
 وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ:« زەٌسەٌە 
 (. 1« ) زېّىٓ تۇٍۇلطىس لبتتىك تەۋرىتىٍگۀذە » 
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ثۇ ٍەر تەۋرەظ ثىر غەھەر، ثىر راٍوْ ٍبوي ثىر لىتئە ئەِەش، ثەٌىي پۈتۈْ ٍەر غبرى 
دەپ ئبتبٌغبْ. ثۇ « ئبخىرلي ۋالىتتىىي ٍەر تەۋرەظ » ك ثوٌۇپ، ثۇ لۇرئبٔذا خبراوتېرٌى

ضۈرىذىٓ ثبغمب، لۇرئبٔذا لىَبِەت ۋە ئبخىرلي ضبئەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر لبٔچە ضۈرە ثبر. 
لۇرئبٔذا ئىطّي ئىالھي ثبرٌىممب وېٍىع ۋە ثۇزۇٌۇظ ھەلىمىتي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه دۇخبْ، 

، ھبلمب، لىَبِەت، ٔەثە، تەوۋىر، ئىٕفىتبر، ئىٕػىمبق، غبغىَە، فەجر، زەٌسەٌە، جبضىَە، ۋالىئە
  ضۈرە ثبر.  14لبرىئە ۋە فەٌەق لبتبرٌىك 

ئىطّي ثىٍەْ « زىالي » ٍبوي « زەٌسەٌە » ِۇضھبثالردا ۋە دەضٍەپىي لۇرئبْ تەپطىرٌىرىذە 
 ئبتبٌغبْ.

دەپ « ئىسا زۇي زىٍەت » بثىٍەرٔىڭ ثۇخبرى ۋە تىرِىسىذا ٍەر ئبٌغبْ رىۋاٍەتٍەردىٓ ضبھ
 ئبتىغبٍٔىمىٕي وۆرىۋاٌغىٍي ثوٌىذۇ.

ِەزوۇر ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ضۈرىٕىڭ ئۇضٍۇثي ۋە تېّىطي ثۇٔي ئېٕىك 
وۆرضەتّەوتە. ئىجٓ ِەضئۇد، ئىجٓ ئبثجبش، ِۇجبھىت، لبتبدە ۋە داھھبق لبتبرٌىك ضبھبثىٍەر 

، ئىجٓ وەضىر ۋە ٔىطبثۇرى لبتبرٌىك ِۇپەضطىرٌەرِۇ ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ دەٍذۇ. ثەغبۋى
ضۈرىذە ئبخىرەت ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ِەزوۇر ضۈرىگە  ِۇغۇٔذاق لبراٍذۇ.

ئوخػبٍذىغبْ لبرىئە، زارىئبت، تەوۋىر، ئىٕفىتبر، ئىٕػىمبق، غبغىَە، تەوبضۇر، ئبدىَبت، فەجر، 
ثىٍەْ ئوخػبظ ثىر  ضۈرىٍەرج، ھبلمب ۋە ۋالىئە ٔبزىئبت، ِۇرضەٌەت، ٔەثە، لىَبِەت، ِەئبرى

  وبتىگورىَىگە لوٍۇغمب ثوٌىذۇ. 
 –ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي لبراظ، ئەثۇ ضەئىذ ئەي 

وىچىه ھەِّە  –لىٍغبْ چوڭ » خۇدرى ۋەلەضىٕي ئبضبش لىٍّبلتب. ثۇ ضبھبثە رەضۇٌۇٌالھتىٓ 
دەپ جبۋاپ ثەرگەْ. « غۇٔذاق » ەپ ضورىغبٔذا، رەضۇٌۇٌالھ د« ئىػٍىرىّٕي وۆرەِذىُ؟ 

 9دېگەْ. رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب ِبئىذە ضۈرىطىٕىڭ « ۋاً ِېٕىڭ ھبٌىّغب! » غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ: 
 ئبٍىتي ثىٍەْ تەضەٌٍي ثەرگەْ ) ئىجٓ ئەثۇ ھبتەَ (. –

 ، ِەزوۇرثۇ رىۋاٍەت ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ۋالىتىٕي وۆرضەتّەٍذۇ. ئەوطىچە
ضۈرىٕىڭ ئەثۇ ضەئىذٔىڭ ئېڭىغب ٔبزىً ثوٌغبْ ۋالىتىٕي، ھەتتب ضبھبثىٕىڭ لۇرئبٔغب ئىسچىً 

 ٔبزىً ثوٌۇپ تۇرغبْ ئىالھي خەۋەر ضۈپىتىذە لبرىغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ.
گەرچە ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ لبچبْ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېٕىك غەوىٍذە وۆرضەتىىٍي ثوٌّىطىّۇ، 

  ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ دېَىػىە ثوٌىذۇ.  – 4دەۋەتٕىڭ 
ئەً » ضۈرىذە ئبخىرەت ۋە ئىالھىٌ ئبداٌەت ئبضبضىٌ تېّب لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، خۇددى 

ئىٕطبْ! ئبٌالھ تىٓ ھېچمبٔذاق ٔەرضىٕي ٍوغۇراٌّبٍطەْ! ٍەر ٍۈزىٕىڭ ئىچىٕي تېػىغب 
ّىٕٕي زۇۋأغب وەٌتۈرۈپ ئۆرۈغىە لبدىر ثوٌغبْ ئبٌالھ تىٓ ثىر ٔەرضىٕي ٍوغۇراٌّبٍطەْ! زې

« لۇدرىتىٕي ثىر تەضەۋۇۇر لىٍىپ ثبق!  –رغبْ ئبٌالھ ٔىڭ وۈچ ۇئۇٔىڭغب ھەلىمەتٕي ثبٍبْ لىٍذ
 :دەٍذۇ
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ْنَساُف َما َْلَا )2( َوَأْخَرَجِت اْْلَْرُض أَثْػَقاَْلَا )1ِإَذا زُْلزَِلِت اْْلَْرُض زِْلَزاَْلَا ) ( 3( َوقَاَؿ اْْلِ
( يَػْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتًا لِيُػَرْوا أَْعَماَْلُْم 5( بَِأفَّ رَبََّك َأْوَحى َْلَا )4َأْخَباَرَىا ) يَػْوَمِئٍذ َُتَدّْثُ 

(6) 

زېّىٓ تۇٍۇلطىس لبتتىك تەۋرىتىٍگۀذە، زېّىٓ لوٍٕىذىىي ثبرٌىك ٔەرضىٍەرٔي » 
، ِبٔب ثۇ ئېغىر وۈٔذە چىمبرغبٔذا، ئىٕطبْ ئۇٔىڭغب ) ٍۀي زېّىٕغب ( ٔېّە ثوٌذى؟ دېگۀذە

 –زېّىٓ زۇۋأغب وېٍىپ ئۆزىٕىڭ خەۋەرٌىرىٕي ) ٍۀي ئۇٔىڭ ئۈضتىذە ئىػٍۀگەْ ٍبخػي 
ٍبِبْ ئىػالرٔي ( ِەٌۇَ لىٍىذۇ. رەثجىڭ ئۇٔي غۇٔذاق لىٍىػمب ئەِر لىٍغبْ. ِبٔب ثۇ ئېغىر 

رىٍىپ وېتىذۇ توپ ثوٌۇپ تب –وۈٔذە ثبرٌىك وىػىٍەر لىٍغبْ ئەِەٌٍىرىٕي وۆرۈظ ئۈچۈْ توپ 
 ( »1 – 6 .) 

ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبٔالر ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، غۇ ھەلىمەتٕي تېخىّۇ ٍبخػي چۈغۀگىٍي 
 ثوٌىذۇ:

ًرا يَػَرُه )  (8( َوَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َشرِّا يَػَرُه )7َفَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخيػْ

ىىەْ، ئۇٔىڭ ِۇوبپبتىٕي وۆرىذۇ. وىّىي وىّىي زەررىچىٍىه ٍبخػي ئىع لىٍىذ» 
 (. 8 – 7« ) زەررىچىٍىه ٍبِبْ ئىع لىٍىذىىەْ، ئۇٔىڭ جبزاضىٕي تبرتىذۇ 

ٕىڭ تىپىه ىتىضۈرە گەرچە لىطمب ثوٌطىّۇ ضەوىىس ٔولتىٕي تەوىتٍەٍذۇ. ثۇ لۇرئبْ ثبالغ
ىك ئىّىبٍٔىرىٕي ئۆرٔەوٍىرىذىٓ ثىرى. ۋەھىَٕىڭ ِەلطىتي ٔبھبٍىتي ئېٕىك، ثەغەر تىٍىٕىڭ ثبرٌ

لىٍىٕغۇچىٕىڭ ھىذاٍىتي ئۈچۈْ ضەپەرۋەر لىٍىع. ثۇ ئىالھىٌ غەپمەت ئبٌذىذا ثىس  خىتبة
 ئىٕطبٔالر لىٍىػمب تېگىػٍىه ثىر ئىع ثبر. ٍۀي:

ئي ِەرھەِّىتي چەوطىس ثوٌغبْ رەثجىُ! ضبڭب الٍىك غەوىٍذە غۈوۈر لىٍىػتب ئبجىسِىس، 
 غۈورىّىسٔي لوثۇي لىٍغىٓ!

 
 

 ۈرىطيئىٕطبْ ض
 

ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ ثۇ ضۈرە، « ئىٕطبْ » ِەخٍۇلبتٕىڭ ئەڭ ھۆرِەتٍىىي ثوٌغبْ 
 ئىطّىٕي ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ثىرىٕچي ئبٍىتىذىٓ ئبٌغبْ:

ئىٕطبْ تبرىخ ضەھٕىطىگە چىممىچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمتب، ٔبِەٌۇَ ۋە ئۇزۇْ ثىر ۋالىت » 
ٍىػمب ئەرزىگۈدەن ِەخٍۇق ئەِەش ئىذى ثېػىذىٓ ئۆتّىذىّۇ؟ ئۇ ثۇ ِۇددەت ئىچىذە تىٍغب ئې

 ( »1   .) 
لۇرئبٔذا ئىٕطبْ ئىطّي ثېرىٍگەْ ثىر ضۈرىٕىڭ ثوٌىػي ھەلىمەتەْ وىػىٕىڭ دىممىتىٕي 

 تبرتىذۇ. 
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ھەي ئەتب ئەٌەي » ثۇخبرىذىىي ثىر رىۋاٍەتتىٓ، ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ رەضۇٌۇٌالھ دەۋرىذە 
« ثبرٌىك دەۋرٌەر » س. ثەزى ِۇضھبثالردا ضۈرىطي دەپ ئبتبٌغبٍٔىمىٕي ثىٍەٌەٍّى« ئىٕطبْ 

 ئىطّي ثىٍۀّۇ ئبتبٌغبْ. « دەھر » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ 
ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبّٔۇ ٍبوي ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبّٔۇ؟ ثۇ ھەلتە ئۆٌىّبالر 
ئبرىطىذا ئوخػبظ ثوٌّىغبْ لبراغالر ِەۋجۇت. ئىجٓ ئبثجبش، ئىجٓ ئەثي تەٌھە، لبتبدە ۋە 

لبتىً ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ دېگەْ. ھبفبجي ثۇ لبرىػىٕي جۇِھۇر ئۆٌىّبالردىٓ ِۇ
ئبٌغبٍٔىمىٕي ئىّب لىٍغبْ. ِۇجبھىذ ۋە ثبغمىالر ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي 

» وەٌىّىطىٕي « ئەضىراْ » ئبٍەتتىىي  – 8ئېَتمبْ. ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ دېگۈچىٍەر، 

دەپ چۈغۀگەْ ۋە ئۀطبرالردىٓ وەٌگۀٍىىي ئىٍگىرى ضۈرۈٌگەْ ٔۇزۇي « ئۇرۇظ ئەضىرى 
ضەۋەثي رىۋاٍەتٍەرٔي ئىتىجبرغب ئبٌغبْ. غۇٔىڭ ثىٍەْ لوٌىّىسدىىي ِۇضھبثالردا ضۈرە ِەدىٕىذە 

 ٔبزىً ثوٌغبْ تبالق ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىغب تىسىٍغبْ.  
مىذە، ٔبزىً ثوٌۇپ ٔەچچە ٍىً ھبٌجۇوي، ضبھبثىٍەر ثەزىذە ثىر ئبٍەت ٍبوي ثىر ثۆٌەن ھەل

ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ ِەدىٕىذە ٍۈز ثەرگەْ ثىر ۋەلۀي ٔۇزۇي ضەۋەثي دەپ وۆرضەتىەْ. ثۇٔىڭ 
ھەٍراْ لبٌغۇچىٍىىي ٍوق. ضبھبثىٍەر ثۇ ئبرلىٍىك لۇرئبٔغب ثىر لېتىُ ٔبزىً ثوٌۇپ تۈگىگەْ 

غبْ، ِۀىطي چەوطىس تېىىطت ٔەزىرى ثىٍەْ ئەِەش، ئەوطىچە تېىىطتي ثىر لېتىُ ٔبزىً ثوٌ
ٔەزىرى ثىٍەْ لبرىغبٍٔىمىٕي ئىطپبتٍىغبْ. ثۇ خىً  خىتبةٔبزىً ثوٌىذىغبْ جبٍٔىك ثىر 

رىۋاٍەتٍەرٔي ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثي دەپ چۈغۈٔىۋېٍىع، ضبھبثىٍەرٔىڭ ثۇ چۈغۀچىطىٕي 
ىٕىڭ ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍغبٍٔىمتىٓ زىَبدە، رىۋاٍەتٍەرگە غەرتطىس تەضٍىُ ثوٌۇظ پوزىتطىَىط

جبٍٔىك ٔبِبٍۀذىطىذۇر. ضبھبثىٍەرٔىڭ ثۇ پوزىتطىَىطي ئبضبضىذا، ثىسِۇ ثىر ِۇٔچە ئبٍەتٕىڭ 
 ٔۇزۇي ضەۋەثىٕىڭ ئۆزىّىس ئىىۀٍىىىٕي وۆرضىتەٌەٍّىس. 

ثۇ ٔولتىذا ِۇٔذاق ثىر ضۇئبي تۇغۇٌىػي ِۇِىىٓ: ثۇ ئەھۋاٌذا لۇرئبْ ئىٍىٍّىرى 
وېرەوطىس « ي ٔۇزۇي ) ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثي ( ئەضجبث» پرىٕطىپىٕىڭ ثىر پبرچىطي ثوٌغبْ 

 ٔەرضىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌّبِذۇ؟ 
ثۇ ضۇئبي رىۋاٍەت ھبوىّىَىتىٕي لوغذاظ دەردىگە چۈغۈپ لبٌغبْ ثىر ئەلىٍٕىڭ 
لبٍغۇضىٕىڭ ئىپبدىطىذىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش. ثىسٔىڭ ئېَتمبٍٔىرىّىس ھبٍبتٕي لۇتمۇزۇپ لېٍىع 

وىُ ٔېّىٕي لۇتمۇزِبلچي ثوٌطب، » ەردىٕي ٔبِبٍەْ لىٍّبلتب. ووٍىغب چۈغىەْ ثىر ئەلىٍٕىڭ د
 دېَىػتىٓ ثبغمب ثىر جبۋاثىّىس ٍولتۇر.  « ئۇٔىڭ پىَىذا ثوٌطۇْ 

ضۈرىٕىڭ ئۇضٍۇثي، ِەزِۇٔي ۋە ثبالغىتي غۈثھىطىس ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي، ھەتتب 
ە ئىجٓ ِەضئۇد رەزىَەٌالھۇ دەضٍەپىي ِەزگىٍٍەردە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ئىپبدىٍىّەوتە. ضۈر

ئۀھۇٔىڭ ِۇضھبثىذا لىَبِەت ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىغب تىسىٍغبْ. ثۇ، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئىٕطبْ ۋە 
لىَبِەت ضۈرىٍىرىٕي ٔبِبزدا ثىرگە ئولۇغبٍٔىمي رىۋاٍىتىٕي وۈچٍۀذۈرِەوتە ) ئەثۇ داۋۇد (. 

 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن.  – 5ٕىڭ رىطبٌەتضۈرە 
ۆتّۈغي، ثۈگۈٔي ۋە وېٍەچىىي ثىٍەْ ئىٕطبْ ۋە ئىٕطبْ ئىرادىطىٕىڭ ثەٌگۈٌىگۈچي ضۈرە ئ

 روٌىٕي ئبضبضىٌ تېّب لىٍغبْ. 
ضۈرە تبوبِۇٌٍىػىع لبٔۇٔي ئىّب لىٍىٕغبْ ھبٌذا ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ، ِەخٍۇلبتالرٔىڭ ئەڭ 

ئىّب لىٍغبْ  ھۆرِەتٍىىي ثوٌغبْ ئىٕطبٕٔىڭّۇ تبوبِۇٌٍىػىع لبٔۇٔىَىتىگە تەۋە ئىىۀٍىىىٕي
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« ئبٍبي ِۀىطىٕىڭ ثىرٌەغّىطي (  –ٔۇتفە ) ئەر » ئبٍەت(. ئبٔذىٓ ئىٕطبْ ئەۋالدىٕىڭ  -1) 
 :دىٓ ٍبرىتىٍغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ

يًعا َبِصْيًا ْنَساَف ِمْن نُْطَفٍة أَْمَشاٍج نَػْبَتِليِو َفَجَعْلَناُه َسَِ  ِإنَّا َخَلْقَنا اْْلِ

غّب ِۀىَذىٓ ثىس ٍبراتتۇق. ئۇٔي ئېّتىھبْ لىٍىػٕي ئىٕطبْ ئەۋالدىٕي ئبرىال» 
 (.  2« ) ) خبٌىذۇق (،  غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۇٔي ئبڭالٍذىغبْ ۋە وۆرىذىغبْ لىٍىپ ٍبراتتۇق 

ئىالھي تبوبِۇٌٍىػىع لبٔۇٔىَىتىگە تەۋە ثوٌغبْ ئىٕطبٕٔي پەلەت ثىرال تەلذىرى ثبر، ٍۀي 
 ٍەت جبوبرٌىّبلتب:ِبٔب ثۇ ھەلىمەتٕي تۆۋۀذىىي ئب«. تبٌالظ » 

 ِإنَّا َىَديْػَناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفورًا

ٍبِبْ ( ٍوٌٕي  –ئەۋەتىع ئبرلىٍىك ٍبخػي  رەضۇيئەٌۋەتتە ثىس ئۇٔىڭغب ) ۋەھىٌ ۋە » 
وۆرضەتتۇق. ئىّبْ ئېَتىپ غۈوۈر لىٍغۇچي ثوٌۇظ ٍبوي ئىٕىبر لىٍىپ وۇپۇرٌۇق لىٍغۇچي 

 (.  3« ) ئىختىَبرىغب ثەردۇق ( ثوٌۇغٕي ) ئۇٔىڭ 
ھەر ٔەرضىٕىڭ روھي ثوٌغبٔذەن، ئبخىرەتّۇ ثۇ دۇَٔبٔىڭ روھىذۇر. ئىٕطبْ ئبخىرەتتە ثۇ 
دۇَٔبدىىي تبٌالغٍىرىٕىڭ ٔەتىجىطىٕي وۆرىذۇ. جبزا ٍبوي ِۇوبپبت، ئىٕطبٕٔىڭ ئۆز ئەِەٌٍىرى 

، چۆِۈچىە غۇ چىمىذۇ. ٔېّە ثىٍەْ لوٌغبْ وەٌتۈرگەْ ٔەتىجطىذۇر ) ٍۀي لبزأذا ٔېّە ثوٌطب
 (.  22 – 4تېرىطىڭىس، غۇٔي ئبٌىطىس ( ) 

ضۈرىٕىڭ ئبخىرىذا ثىۋاضتە ھبٌذا رەضۇٌۇٌالھمب، ۋاضتىٍىه ھبٌذا ِۇئّىٍٕەرگە لبرىتىٍغبْ 
(.  28 – 23ئبرلىٍىك، وۇپۇرغب لبرغي ِۇضتەھىەَ تۇرۇظ ئېڭىٕي وۈچەٍىتىەْ )  خىتبة

وختىٍىپ، ئىٕطبٕٔىڭ خبٌىػي ) تبٌٍىػي (ٔي ئبٌالھ ٔىڭ ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئىرادە ھەلمىذە ت
 ئىرادە لىٍغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:

( َوَما َتَشاُءوَف ِإَلَّ َأْف َيَشاَء اللَُّو ِإفَّ اللََّو  29ِإفَّ َىِذِه َتْذِكرٌَة َفَمْن َشاَء اَّتَََّذ ِإََّل رَبِّْو َسِبيًَّل )
 (31َمْن َيَشاُء ٓت َرْْحَِتِو َوالظَّاِلِمنَي أََعدَّ َْلُْم َعَذابًا أَلِيًما )( يُْدِخُل 30َكاَف َعِليًما َحِكيًما )

 –ٔەضىھەت ۋە ئبگبھالٔذۇرۇغتۇر. ئۇٔذالتب ) ثۇ ۋەز  –ثۇالر ) ئبٍەتٍەر ( ثىر ۋەز » 
ٔەضىھەتتىٓ پبٍذىٍىٕىػٕي ( خبٌىغبْ ئبدەَ رەثجىگە ٍەتىۈزىذىغبْ ٍوٌٕي تۇتطۇْ. ئەگەر 

ىػىڭالرٔي ( خبٌىّىغبْ ثوٌطب ئىذى، ضىٍەر ھەرگىسِۇ تبٌٍىَبٌّبٍتتىڭالر. ئبٌالھ ئبٌالھ ) تبٌٍ
ھەلىمەتەْ ھەِّىٕي ثىٍگۈچىذۇر، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىذۇر. ئۇ رەھّەتىە ئېرىػىػٕي 

«  ئبرزۇ لىٍغۇچىٕي رەھّەت دائىرىطىگە وىرگۈزىذۇ. ئبٌالھ زاٌىّالرغب لبتتىك ئبزاپ تەٍَبرٌىذى 
 (29 – 31  .) 

ىڭ وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئىرادىگە ثۇرىغبْ ھبٌذا ثبغالٔغبْ ضۈرە، ٍۀە ئىرادىگە وىػىٕ
  الغمبْ. دىممىتىٕي تبرتىع ثىٍەْ ئبخىر

 
 

 لىَبِەت ضۈرىطي
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لىَبِەت » ٍبوي لبٍتىذىٓ تىرىٍىع ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ثۈٍۈن لىَبَ » ِەزوۇر ضۈرە 
ّە ضۈرىٕىڭ ثىرىٕچي ئبٍىتىذە تىٍغب ئېٍىٕىپال لبٌّبضتىٓ، وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ثۇ وەٌى« 

 14ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔىّۇ لىَبِەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه. لۇرئبٔذا لىَبِەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه 
 ضۈرىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ِۇٔبضىۋەتٍىه ضۈرىٍەردە لەٍت لىٍىپ ئۆتىۀىذۇق.

 طىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ضۈرە دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي ِۇضھبة ۋە تەپطىرٌەردە ثۇ ئى
ئەش ضبئەھ  –ئەڭ ئبخىرلي ۋالىت » لىَبِەت وەٌىّىطي ئىپبدىٍىگەْ ِۀب دائىرىطىگە 

لبتبرٌىك « ٍەۋِۇي فەزەئىً ئەوجەر  –ثۈٍۈن پەرٍبد » ، «ٍەۋِۇد دىٓ  -ھېطبپ وۈٔي » ، «
 ئىطىّالرِۇ وىرىذۇ، ثۇ وەٌىّىٍەر لۇرئبٔذا تىٍغب ئېٍىّٕبلتب.  

زىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ِەزِۇٔي جەھەتتىٓ ضېٍىػتۇرۇپ ئولۇغبْ ۋالتىّىسدا ضۈرە ِەوىىذە ٔب
لبرىئە، ِۇرضەالت، ثەٌەد، تبرىك، غەِص ۋە تىٓ ضۈرىٍىرىگە ئوخػبظ غەخص ٔىػبْ 
لىٍىٕغبْ دەۋەت ثبضمۇچىذىٓ وېَىٓ ۋە ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرىتىٍغبْ ئېّجبرگو ِەزگىٍىذىٓ ثۇرۇْ 

 وٌىذۇ. ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرىۋاٌغىٍي ث
دەضٍەپىي ِەزگىٍٍەردىىي ِۇضھبثالردا لبرىئە ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍغبْ. ِەزوۇر 
ضۈرىذە ئىٕىبرچىالرغب لبرىتب لبتتىك رەددىَە ثېرىٍّىگەْ ثوٌطىّۇ، ِەغھۇر ثوٌغبْ لۇرئبْ 
ضۈرىٍىرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىپٍىرىذە ٔەجُ ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍغبْ. ِەزوۇر ضۈرە 

 ٍىٍي ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن.  – 5ٍبوي  – 4ٕىڭ ەۋەتد
لۇرئبٔذا لىَبِەت ۋە ئبخىرلي ضبئەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثبرٌىك ثۆٌەوٍەر ۋە ضۈرىٍەردە 
وۆرۈٌگەْ ئۇضٍۇة ثۇ ضۈرىذىّۇ روغەْ ھبٌذا ئۆزىٕي ٔبِبٍەْ لىٍّبلتب ) ئىٕػىمبق ضۈرىطىگە 

 لبراڭ (. 
ثىٍەْ ثبغٍىغبْ تۇٔجي ضۈرە ثوٌۇپ، لىَبِەت ئبضبضىٌ تېّب ضۈرە لىَبِەتىە لەضەَ لىٍىع 

لىٍّبلتب. چۈٔىي ِەزوۇر ضۈرىذە ثبرٌىك  خىتبةلىٍىٕىع ئبرلىٍىك، ثىۋاضتە ھبٌذا ئىٕطبٔغب 
وەٌىّىطي ئىػٍىتىٍگەْ ۋە ثۇ « ئىٕطبْ  –ئەي » ئىٕطبٔالر وۆزدە تۇتۇٌغبْ ھبٌذا ئبٌتە لېتىُ 

ئبٌٕي ودېگەْ ض« ٓ وېَىٓ لبٔذاق ثوٌۇغٕي ئوٍالۋاتىطەْ؟ ئەً ئىٕطبْ! ئۆٌگۀذى» ئبرلىٍىك 
 ضوراۋاتىذۇ دېطەوّۇ خبتبالغّبٍّىس.

 ِەزوۇر ضۈرىذە جبْ ئۈزىۋاتمبْ ۋالىتتىىي ِۀسىرە ئەڭ جبٍٔىك غەوىٍذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:

( َواْلتَػفَِّت 28اُؽ )( َوَظنَّ أَنَُّو اْلِفرَ 27( َوِقيَل َمْن رَاٍؽ )26َكَّلَّ ِإَذا بَػَلَغِت التػََّراِقَي )
 (30( ِإََّل رَبَّْك يَػْوَمِئٍذ اْلَمَساُؽ )29السَّاُؽ بِالسَّاِؽ )

پەرٍبدٌىرى « ثۇ وېطەٌگە ( وىُ ئىالج لىالالٍذۇ؟ » ) غۇٔذاق، جبْ ھەٌمۇِغب ٍەتىۀذە، 
وۆتۈرۈٌىذۇ. ) ضەوراتتب ٍبتمبْ ئبدەَ ( ثۇٔىڭ ) دۇَٔبدىٓ ( ئبٍرىٍىع ئىىۀٍىىىٕي جەزىُ 

ٍىذۇ. ) ضەوراتٕىڭ لبتتىمٍىمىذىٓ ( پبچبق پبچبلمب وىرىػىپ وېتىذۇ. ثۇ وۈٔذە ھەٍذەپ لى
 (.  30 – 26)  ىذىغبْ جبً رەثجىڭٕىڭ دەرگبھىذۇرثېرىٍ

ذە لبٍتىذىٓ تىرىٍىع ِەلطىتي ثوٌغبْ ِۇوبپبت ۋە جبزا، ئۇٔىڭ ئۇٌىذا ٍبتمبْ ضۈرى
ِبتالر ثېرىٍىگەْ. ئەڭ ٍبخػي ثۇزۇٌطب ٍبخػىٍىك ۋە ٍبِبٍٔىك ئبرىطىذىىي پەرق ھەلمىذە ِەٌۇ

ئەڭ ئەضىي ثوٌىذۇ. غۇڭب ئەڭ ٍبخػي ثوٌغبْ ئىٕطبْ غۇ ٍبخػي ھبٌىتىٕي ضبلالپ لبٌطۇْ 
 دەپ تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەر ئەڭ ٍبخػىٕي ئبگبھالٔذۇرِبلتب:
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 (35( ُّتَّ َأْوََّل َلَك فََأْوََّل )34َأْوََّل َلَك فََأْوََّل )

ېٕىڭ ھبٌىڭغب! ۋاً ضېٕىڭ ھبٌىڭغب! ۋاً ضېٕىڭ ھبٌىڭغب ۋاً ضېٕىڭ ھبٌىڭغب! ۋاً ض» 
 (. 35 - 34!« )  ) ٍېمىٍٕىػىپ وېٍىۋاتمبْ ئۇ وۈْ تېخىّۇ ٍېمىٕالغتي (

ثۇ ئبٍەتٍەر ئبرلىٍىك ئەجىٍٕىڭ ٍېمىٍٕىػىۋاتمبٍٔىمي، ئېّتىھبْ ۋالتىٕىڭ توغۇغمب لبراپ 
ب ) ِۆتىۋەر ِەخٍۇلمب ( ئبِبٔەت ئىٍگىرىٍەۋاتمبٍٔىمي ئەضىەرتىٍىع ثىٍەْ ثىرگە، ئەڭ ٍبخػىغ

ھبٌذا لىٍىٕغبْ ٔەرضىٍەرٔي، ئەضٍي ِەلطىتىٕىڭ ئەوطىچە ئىػٍىتىۋاتمبْ ئىٕطبٔغب ثىۋاضتە 
لىٍىذۇ ۋە ئىٕطبٕٔىڭ ئۆز ئىختىَبرىغب لوٍۇپ ثېرىٍّەٍذىغبْ ھۆرِەتٍىه، ئىتىجبرى ثبر  خىتبة

 ِەخٍۇق ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ:

ْنَسافُ   َأْف يُػتػَْرَؾ ُسًدى َأَٗمَْسُب اْْلِ

ئىٕطبْ ئۆزىٕي ثىىبر لوٍۇپ ثېرىٍىذۇ ) ٍۀي غەرىئەت ئىػٍىرىغب تەوٍىپ لىٍىّٕبً، » 
 (.  36« ) ِەٍٍىگە لوٍىۋېتىٍگەْ ھبٍۋأغب ئوخػبظ ( دەپ ئوٍالِذۇ؟ 

 
 

 ھۇِەزە ضۈرىطي
 

ٔىٕي دېگەْ ِە« ضۇخۀچىٍىه لىٍىع، ئەٍىپٍەظ » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
 وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. « ھۇِەزە » ثىٍذۈرىذىغبْ 

ئبرلىطىذىٓ دائىُ تۆھّەت لىٍىپ لبرا چبپٍىغبْ،  –ٍوغۇرۇْ، ئبٌذى  –ئبغىبرا » 
چېمىػتۇرۇپ ئەٍىپٍىگەْ ۋە ئەٍىپ ئىسدەپ ٍۈرگەْ وىػىٍەر ئۆزىگە زۇٌۇَ لىٍذى، ئۇالرٔىڭ 

 (. 1« ) ھبٌىغب ۋاً! 
 –ِۇززەِّىً » خػبٍذىغبْ ثىر جۇپ ئۇلۇِالر خۇددى گە ئو«ٌۇِەزە  –ھۇِەزە » 

 –ئبغىبرا » ثىر جۇپمب ئوخػبظ ثىر ِۀىٕىڭ ئىىىي لۇتۇپىٕي ئىپبدىٍەٍذۇ. « ِۇددەضطىر 
ِۀىطي ِەزوۇر وەٌىّىٕىڭ ثۇ ئبالھىذىٍىىىذىٓ وېٍىپ « ئبرلىذىٓ  –ٍوغۇرۇْ، ئبٌذى 

غەوٍي ئىػٍىتىٍّىگەْ « بز ۋە ٌەِّبز ھەِّ» چىممبْ. ٔېّە ئۈچۈْ ثۇ ٍەردە ِەزوۇر وەٌىّىٕىڭ 
دەپ ضوراٌغبٔذا، ثۇٔىڭ جبۋاثي ٔبھبٍىتي ئېٕىك. جبٔبثي ئبٌالھ ثىسٔىڭ گۇٔبھىبرٔي ئەِەش، 
گۇٔبھٕي ٔىػبْ لىٍىػىّىسٔي ئىّب لىٍّبلتب. ثىسٔىڭ گۇٔبھىبرٔي تۈگىتىػىّىسٔي ئەِەش، 

 ٍىػىّىسٔي ئىّب لىٍّبلتب. گۇٔبھٕي تۈگىتىػىّىسٔي، گۇٔبھىبرٔي ئەِەش، گۇٔبھٕي ٔولتب لى
 ثۇخبرى ۋە ثەزى تەپطىرٌەردە ِەزوۇر ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍىتي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.

تەرتىپٍىرىذە لىَبِەت ۋە  ٔۇزۇيضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي 
 – 4ٕىڭ ٔۇثۇۋۋەتِۇرضەالت ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇٔىڭغب ئبضبضالٔغبٔذا، ثۇ ضۈرە 

ٍىٍىٕىڭ ثبغٍىرىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌىػي ِۇِىىٓ. ِەوىە  – 5ٍىٍىٕىڭ ئبخىرٌىرىذا ٍبوي 
ِۇغرىىٍىرىٕىڭ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ دەۋىتىگە لبرىتب تۇتمبْ ئىٕىبر پوزىتطىَىطىٕي ِۇٔذاق تۆت 

 ثبضمۇچمب ئبٍرىػمب ثوٌىذۇ:
 ضۈوۈت لىٍىع .1
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 ِەضخىرە لىٍىع .2
 تۆھّەت لىٍىع .3
 رەضّىٌ ئەزىَەت ٍەتىۈزۈظ  .4

ِەضخىرە » ِەزوۇر ضۈرە ِۇغرىه ِەوىىٍىىٍەرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ دەۋىتىگە لبرىتب تۇتمبْ 
 ص ئەتتۈرِەوتە.  جبرەت دەۋر ئبرلب وۆرۈٔۈغىٕي ئەودىٓ ئى«لىٍىع ثبضمۇچي 

ھۇِەزە ضۈرىطي، ئىٕطبٕٔىڭ ئۆز جىٕطىذىٓ ثوٌغبْ ئىٕطبْ لېرىٕذاغٍىرىغب لبرىتب تۇتمبْ 
روھىٌ جەھەتتىٓ ِۇھبوىّە لىٍىذۇ. خورالظ، ھبلبرەتٍەظ، ِەضخىرە تەرثىَەضىس لىٍىّىػٍىرىٕي 

ئبثروٍىٕي تۆوۈظ، غەٍۋەت لىٍىع، وەِچىٍٍىه ۋە ئەٍىپٍىرىٕي  –لىٍىع، لبرا چبپالظ، ئىسزەت 
ئىسدەظ لبتبرٌىك لىٍّىػالرٔي ئەخاللطىسٌىك، روھي وېطەٌٍىه دەپ لبراٍذۇ. ثۇ ئەخاللطىس 

ئۆزىٕي » ضۈرە، ثۇ لىٍّىػالرٔىڭ ۋە ئىٍٍەتٕىڭ تېگىذە  لىٍّىػالرٔي رەت لىٍغبْ ِەزوۇر
» ئبِىٍىٕىڭ ٍبتمبٍٔىمىٕي ٍورۇتۇپ ثەرِەوتە. چۈٔىي، ئۆزىٕي ثىٍّىگۀٍەر « ثىٍّەضٍىه 

 :دەپ ئوٍالپ لبٌىذۇ« ئەثەدىٌ ٍبغبٍّەْ 

َدُه )1َوْيٌل ِلُكلّْ ٕمََُزٍة ُلَمَزٍة )  (3فَّ َماَلُو َأْخَلَدُه )( َٗمَْسُب أَ 2( الَِّذي ََجََع َماًَل َوَعدَّ

ئبرلىطىذىٓ دائىُ تۆھّەت لىٍىپ لبرا چبپٍىغبْ،  –ٍوغۇرۇْ، ئبٌذى  –ئبغىبرا » 
چېمىػتۇرۇپ ئەٍىپٍىگەْ ۋە ئەٍىپ ئىسدەپ ٍۈرگەْ وىػىٍەر ئۆزىگە زۇٌۇَ لىٍذى، ئۇالرٔىڭ 

ٌغبٔالر، ئۇ ِېٍي دۇَٔب توپٍىغبْ ۋە ئۇالرٔي ثبٍٍىك دەپ ئوٍالپ لب –ھبٌىغب ۋاً! ِبٔب ثۇ ِبي 
 (. 3 - 1« ) ئۆزىٕي ) دۇَٔبداِەڭگۈ لبٌذۇرىذۇ دەپ ئوٍالٍذۇ ( 

ثۇ ضۈرىٕىڭ ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر ئبرىطىذىىي لېرىٕذىػي لەٌەَ ضۈرىطي 
 ثوٌۇپ، ِەدىٕە ضۈرىٍىرى ئبرىطىذىىي تەپطىرى ھۇجرات ضۈرىطىذۇر. 

جىرٌىه، ھبوبۋۇر وىػىٍەرٔىڭ ضۈرىٕىڭ ئبضبضىٌ تېّىطي ئەخالق ثوٌۇپ، ضۈرە وى
ِبي » پىطخوٌوگىٍَىه ئبالھىذىٍىىي ئۈضتىذە ِۇھبوىّە ئېٍىپ ثبرىذۇ. ضۈرىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 

، ئەضٍىذە تەلۋا ) ِەضئۇٌىَەت تۇٍغۇضي (دىٓ ضىرىت، ثبغمب وىػىٍەردىٓ پەرلٍىك ھبٌذا «
ب لبرىغبْ وۆپرەن ئىگە ثوٌغبْ ئىگە ثوٌغبْ ثبرٌىك ٔەرضىٍىرىّىسگە ۋەوىٍٍىه لىٍّبلتب. ثبغمىالرغ

ٔەرضىٍەرٔي، ئۇالرغب ئىگە ثوٌّىغبٔالرغب لبرىتب ئۇالرٔي وەِطىتىع ۋە خور وۆرۈظ، ئۇالرٔىڭ 
» ئبثروٍىغب تىً تەوىۈزۈظ ضەۋەثي دەپ لبرىغبٔالر  –ھەلمىٕي دەپطۀذە لىٍىع ۋە ئىسزەت 

ب وىرىذۇ. ثۇ تۈردىىي ضىٕىپىغ« ھۇِەزە ۋە ٌۇِەزە » دېَىٍگەْ « ئىطت ضېٕىڭ ھبٌىڭغب! 
وىػىٍەر ئەٌىّي ٍۈرەوٍەرگە ٍېتىپ ثبرىذىغبْ ئبزاپمب دۇچبر لىٍىٕىپ، لبتتىك خبرٌىٕىذۇ، 

 ئبزاپٍىٕىذۇ:

 (6( نَاُر اللَِّو اْلُموَقَدُة )5( َوَما أَْدرَاَؾ َما اْلَُْطَمُة )4َكَّلَّ لَيُػْنَبَذفَّ ِٓت اْلَُْطَمِة )

ىچە ٍىالٔذەن توٌغبٔذۇرىۋېتىذىغبْ ۋە ئەٌىّي ھەرگىس ئۇٔذاق ئەِەش، دەي ئەوط» 
ٍىٍىىذىٓ ئۆتۈپ وېتىذىغبْ الۋۇٌذاپ تۇرغبْ ئوتمب تبغٍىٕىذۇ. ضەْ ٍىالٔذەن 
توٌغبٔذۇرىۋېتىذىغبْ  ئۇ ئوتٕي ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي لبٔذاق ثىٍەٌەٍطەْ؟  ئۇ ئبٌالھ ٍبٔذۇرغبْ 

 (. 6 – 4« ) ئوتتۇر 
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ھەلطىسٌىممە دۇچبر ثوٌغبٔالرٔىڭ ٍۈرىىي لبٔذاق تۆھّەت ۋە لبرا چبپالظ ضەۋەثىذىٓ ثۇ 
ئەٌەَ تبرتمبْ ۋە ئبزاپالٔغبْ ثوٌطب، ثۇ جىٕبٍەتٕىڭ جبزاضىّۇ ھۇتەِەدە ثۇ جىٕبٍەتٕي ضبدىر 

 لىٍغۇچىالرٔىڭ ٍۈرىىىذە غۇٔذاق تۇٍغۇٔي پەٍذا لىٍىذۇ:

 الَِِّت َتطَِّلُع َعَلى اْْلَْفِئَدةِ 

 (.  7« ) ي ٍۈرەوٍەرگە ٍېتىپ ثبرىذۇ ئۇ غۇٔذاق ثىر ئوتىي، ئۇٔىڭ ئەٌىّ» 
ھەۋىطىٕىڭ  –ٍۀي خىَبٔەت لىٍغبْ فىترىتي، ثبضتۇرۇٌغبْ ۋىجذاْ چۇلبٔي، ھبۋاٍي 

ئىختىَبرىغب تبپػۇرغبْ ئىذراوي ۋە ٍبِبٍٔىممب ِبٍىً لىٍىٕغبْ ٍوغۇرۇْ ئېڭي، ئبٌالھ تىٓ 
رغبْ ثىر جەھۀٕەِگە ِەھرۇَ لبٌذۇرۇٌغبٍٔىمٕىڭ ئبزاثي ثىٍەْ ئىگىطىٕي وۆٍۈپ پۇچالٔذۇ

 ئبٍٍىٕىذۇ:

َدٍة )8ِإنػََّها َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة )  (9( ٓت َعَمٍد ُِمَدَّ

ِبٔب ثۇ ئوت ئۇالرٔىڭ ئۈضتىگە تبغٍىٕىذۇ. ئۇالر ئېگىس تۈرۈوٍەرگە ثبغٍىٕىذۇ ) ئۆزى » 
 (.  9 – 8« ) ٍبراتمبْ زىٕذأالرغب ِەھىۇَ لىٍىٕىذۇ ( 

دېگەْ « ع ٔېّە ئۈچۈْ ئبٌالھ ٔي ثۇٔذاق غەزەپٍۀذۈرىذۇ؟ ثۇ لىٍّى» ثەٌىىُ ثۇ ٔولتىذا 
ئبي تۇغۇٌىػي ِۇِىىٓ. لىطمىچە لىٍىپ ئېَتطبق، ثۇ ِۇئبِىٍە، وىػىٕىڭ ئۆزىٕي ئبٌالھ ٔىڭ وض

ئورٔىغب لوٍغبٍٔىمىذۇر. چۈٔىي، ئىٕطبٔالرٔىڭ ئەِەي دەپتىرىٕي ئبٌالھ تۇتىذۇ، خبتبٌىمٍىرىٕي 
ەٍذۇ ) پەرىػتىٍەر ئبٌالھ ٔىڭ ئەِرى ثىٍەْ ثۇ ئىػالرٔي ئبدا ۋە ئەٍىپٍىرىٕي ئبٌالھ خبتىرىٍ

لىٍىذۇ (. ثبغمىالرٔىڭ خبتبٌىمٍىرىٕي ۋە ئەٍىپٍىرىٕي ئىسدىگۈچىٍەر، ئبٌالھ لب خبش ثوٌغبْ ئىػمب 
 ثوٌىذۇ. ٍىكتبٌىپ ثوٌّبلچي ثوٌغبٔالر ثوٌۇپ، ثۇالر ھەددىذىٓ ئبغمبٔ

 
 

 ِۇرضەالت ضۈرىطي
  

« ِۇرضەالت » ِۀىطىذىىي « ئەۋەتىٍگۀٍەر » تىٍغب ئېٍىٕغبْ ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە 
 وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ:

 (. 1« ) ئبرلىذىٓ ئەۋەتىٍگەْ ) ثۇ ۋەھىٍَەر ( ثىٍەْ لەضەِىي  –ئبرلب » 
ِەزوۇر ضۈرە ئبدىَبت، زارىَبت، ٔبزىئبت ۋە ضبففبت ضۈرىٍىرى ثىٍەْ ئىطىُ ۋە ثبغٍىٕىع 

ە. ئىجٓ ِەضئۇد ۋە ئىجٓ ئبثجبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇدىٓ وەٌگەْ جەھەتتىٓ ئوخػبغٍىممب ئىگ
دەپ ئبتبٌغبْ ) ثۇخبرى ۋە ِۇضٍىُ (. ئىجٓ « ۋەي ِۇرضەالتي ئۇرفەْ » رىۋاٍەتٍەردە ضۈرە 

ٔبِبز غبِذا رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبغسىذىٓ ئەڭ ئبخىرلي لېتىُ » ئبثجبش ثۇ ضۈرىٕي ئولۇغبٔذا 
ېػي لىٍغبْ. ٍۀە ئىجٓ ِەضئۇد رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٔبِبزالردا دەپ وۆز ٍ« ئبڭٍىغبْ ضۈرە ثۇ ئىذى 

ضۈرىٍەرٔي ثىٍٍە ئولۇغبٍٔىمىٕي، ثەزىذە ثىر رەوەتتە رەھّبْ ثىٍەْ ٔەجُ ضۈرىطىٕي، ئىىىىٕجي 
رەوەتتە ئىمتەراثە ) ئۀجىَب ( ثىٍەْ ھبلمب ضۈرىطىٕي، ثەزىذە ئەِّب ٍەتەضبئوٌۇْ ) ٔەثە ( 

 ئولۇغبٍٔىمىٕي ئېَتمبْ. ثىٍەْ ِۇرضەالت ضۈرىطىٕي ثىرگە
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ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي ۋە ئۇضٍۇثذىٓ ثۇٔي وۆرىۋاٌغىٍي 
ثوٌىذۇ. ئىجٓ ِەضئۇدتىٓ وەٌگەْ رىۋاٍەت ثىسگە ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌغبْ ۋالتي ھەلمىذە ٍىپ 

 ئۇچي ثېرىذۇ. ئۇ ِۇٔذاق دېگەْ:
( رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئۇچرىػبتتۇق، ثۇ ضۈرە ٔبزىً ثىس ِىٕبدىىي ثىر غبردا ) ِەخپىٌ ھبٌذا » 
 ثۇخبرى (.« ) ثوٌذى 

ثۇ رىۋاٍەتتىٓ ثۇ ۋالىتٕىڭ دەۋەتٕىڭ دەضٍەپىي ِەزگىٍي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍگىٍي ثوٌىذۇ. ثۇ 
ٍىٍىغب توغرا وەٌّەوتە. ثۇ ضۈرە دەضٍەپىي ِەزگىٍٍەردە تىسىٍغبْ  – 5ٕىڭ رىطبٌەت ِەزگىً

 لبف ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. –تەرتىۋىذە ھۇِەزە  ٔۇزۇي
، ٌ تېّب لىٍىٕغبْ. ۋەھىٌ ئەلىٍٕىڭرىٍىع ئبضبضىىِەزوۇر ضۈرىذە ۋەھىٌ ۋە لبٍتىذىٓ ت

ئبخىرەت دۇَٔبٔىڭ روھىذۇر. ضۈرە ثۇ ئىىىي ئبِىٍغب جبْ ثەرگەْ ئبٍەتٍەردىٓ تەروىپ 
ِۇوبپبت ۋە جبزا رىٍىع، ھېطبپ وۈٔي، ىتبپمبْ ثوٌۇپ، ئبخىرلي ضبئەت، لىَبِەت، لبٍتىذىٓ ت

 لبتبرٌىك تەپطىالتالر ثىٍەْ ئىٕطبٕٔىڭ ئەثەدىٌ ئىطتىمجبٌي ھەلمىذە توختبٌغبْ.
ئبدىَبت، ٔبزىئبت، زارىئبت ۋە ضبففبت ضۈرىٍىرىگە ئوخػبظ ئېٕىمٍىغۇچىطىس  ضۈرە

 ضۈپەتٍەر ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ:

( 4( فَاْلَفارِقَاِت فَػْرقًا )3ِشَراِت َنْشًرا )( َوالنَّا2( فَاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا )1َواْلُمْرَسََّلِت ُعْرفًا )
 (6( ُعْذرًا َأْو نُْذرًا )5فَاْلُمْلِقَياِت ذِْكًرا )

ئبرلىذىٓ ئەۋەتىٍگەْ ) ثۇ ۋەھىٍَەر ( ثىٍەْ لەضەِىي! ئبٔذىٓ ثىر ثورأغب  –ئبرلب » 
پەٍذا ئوخػبظ ھەِّىٕي ئۇچۇرغبٔالر ) ئورٔىذىٓ لوزغىۋەتىەْ، جەِىئىَەتتە چبٌمىٍىٕىع 

لىٍغبٔالر (! ۋە ) ئىالھىٌ ۋەھىٌ (ٔي پۈتۈْ وۈچي ثىٍەْ تبرلبتمۇچىالر! ئبٔذىٓ ) ھەق ثىٍەْ 
ثبتىٍٕي ( تبٌالپ ئبٍرىغۇچىالر! ) ئىٕطبٕٔي ( تەرىپٍەغىە تىً ئبجىسٌىك لىٍىذىغبْ ) ثىجبھب ( ثىر 

ىٕي ِەغپىرەتىە ٔەضىھەت ثىٍەْ ئۇچراغتۇرغۇچىالر! ) ئۇ ٔەضىھەت ثىٍەْ ( ئىّبٔغب ٍۈزٌۀگۈچ
 – 1« ) الٍىك لىٍغبْ ۋە تەۋثە لىٍغۇچىغب ِەغپىرەت لىٍىٕغبٍٔىمي خوغخەۋرىٕي ثەرگۈچىٍەر 

6 .) 
لبٍتب تەورارالٔغبْ ثوٌۇپ، تۆۋۀذىىي ئبٍەت  –ضۈرىذە لىَبِەت ۋە ئبخىرەت لبٍتب 

ّۇ ِەزوۇر ضۈرىذە دەي ئوْ لېتىُ تەورارٌىٕىپ ئۆزىذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ثبٍبٔالرٔي تېخى
 وۈچەٍتىذۇ:

 َوْيٌل يَػْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّْبنيَ 

 (. 15« ) ثۇ وۈٔذە ) ئۇ وۈٕٔي / ھەلىمەتٕي ( ئىٕىبر لىٍغۇچىالرٔىڭ ھبٌىغب ۋاً! » 
ضۈرىذە ئبخىرلي ضبئەتتە ِەٍذأغب وېٍىذىغبْ ئىالھىٌ ثۇزۇٌۇظ ئبالِەتٍىرى جبٍٔىك 

 (. 10 – 7تەضۋىرٌۀگەْ ) 
ْ ھۆوۈَ وۈٔي ھەلمىذە توختىٍىپ، ثۇ ئېغىر وۈٕٔىڭ ئبٔذىٓ وېٍىػي ِۇتٍەق ثوٌغب

لبتتىمٍىمي ئەضىەرتىٍىع ثىٍەْ ثىرگە، ئىٍگىرىىي ئىٕىبر لىٍغۇچي لەۋٍِەرٔىڭ ئبلىۋىتي، 
تىٓ  ثېرىٍگەْ ٔېّەتٍەر تىٍغب ئېٍىٕىپ، ئبٌالھ ۋە رىٍىعىئىٕطبٕٔىڭ ئەضٍي، لبٍتىذىٓ ت

ئبخىرەتتە وۈتۈپ تۇرغبْ ئبزاپ جبٍٔىك  وەٌگەْ ھەلىمەت ) ۋەھىٌ (ٔي ئىٕىبر لىٍغۇچىالرٔي
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ئىٕىبرچىالر ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ ۋە ِەضئۇٌىَەت تۇٍغۇضىغب غبْ، تەضۋىرٌەر ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍىٕ
ئىگە ثوٌۇپ ٍبخػي ئەِەي لىٍغۇچىالرغب ئبخىرەتتە ثېرىٍىذىغبْ ِۇوبپبتتىٓ خوظ ثىػبرەت 

 (. 49 – 11ثېرىٍگەْ ) 
ۋەھىٌ ئىّب لىٍىٕغبْ ھبٌذا ىپ ثبغٍىغبْ ضۈرە، ٍۀە ۋاضتىٍىك ھبٌذا ۋەھىَٕي ئىّب لىٍ

 ٌىػىذۇ:ئبخىر

 فَِبَأيّْ َحِديٍث بَػْعَدُه يُػْؤِمُنوفَ 

ئۇالر ثۇ ضۆزٌەرگە ) ۋەھىَگە ( ئىػۀّىگەْ ثوٌطب، ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب لبٍطي ضۆزٌەرگە » 
 (. 50« ) ئىػىٕىذۇ؟ 

 
 

 لبف ضۈرىطي
 

 ھەرىپي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.« لبف (  ق )» ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
ھەرىپي ثوٌغبْ وەٌىّىٍەرٔىڭ وۆپٍىىي وىػىٕىڭ دىممىتىٕي « ق » ِەزوۇر ضۈرىذە ئىچىذە 

ئىطّي « لبف » تبرتىذۇ. ثىسگىچە ٍېتىپ وەٌگەْ رىۋاٍەتٍەردىٓ، ضبھبثىٍەرٔىڭ ثۇ ضۈرىٕي 
 ثىٍەْ ئبتىغبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌّبلتب.

پبت  –ِۇئّىٍٕەرگە ثۇ ضۈرىٕي پبت « خۇتجىذە  »ئۇِّۇ ھىػبَ، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ 
لبٍتب ئبڭالپ ٍبدا  –ئولۇغبٍٔىمىٕي ۋە ئۆزىٕىڭّۇ ثۇ ضۈرىٕي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ خۇتجىٍىرىذە لبٍتب 

ئبٌغبٍٔىمىٕي لەٍت لىٍغبْ ) ِۇضٍىُ (. ٍۀە ھەزرىتي ئۆِەر، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھەر ھېَىت 
 ) ِۇۋەتتب ۋە ِۇضٍىُ (.    ٔبِبزٌىرىذا ثۇ ضۈرىٕي ئولۇغبٍٔىمىٕي ئېَتمبْ

 – 5ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ِەزِۇٔذىٓ رىطبٌەتٕىڭ 
ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍىگىٍي ثوٌىذۇ. لەٌەَ، فەجر ۋە غەِص ضۈرىطىذىٓ لبٌطب لىططە 

، رەش، ٌۇت ۋە ضۈرە ثوٌۇپ، ئبٌذىٕمي ضۈرىٍەردىٓ ئۆزگىچە ھبٌذا ٔۇھ – 4ثبٍبْ لىٍىٕغبْ 
تۈثجە لەۋٍِىرىٕىڭ لىططەٌىرى ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ِەزوۇر ضۈرە ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ 
دەۋىتىگە لبرىتب، ِەوىە ِۇغرىىٍىرى ِۇئّىٍٕەرٔي ئېتىمبدىذىٓ ۋاز وەچىۈزۈظ ئۈچۈْ لبتتىك 

گىٍذە لوٌٍۇق لىٍىۋاتمبْ، ئۇالرغب ھەر خىً ئەزىَەتٍەرٔي ٍەتىۈزۈظ ئەۋج ئبٌغبْ ثىر ِەز
ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ثۇ لىططەٌەر ئبرلىٍىك ئىٕىبر لىٍغۇچىالرٔي ئبگبھالٔذۇرۇظ ِەلطەت 

 لىٍىٕغبْ. 
ثەٌەد ضۈرىطي ئبرىطىغب  –ي تەرتىۋىذە ِۇرضەالت ۇزۇٔلەدىُ ِەزوۇر ضۈرە ثبرٌىك 

 تىسىٍغبْ. 
ە. ضۈرە ضۈرىٕىڭ ئبضبضىٌ تېّىطي ئبخىرەت ثوٌۇپ، ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ثىر پۈتۈٍٔۈوىە ئىگ

ھەرىپٍىرىذىٓ وېَىٓ، ئۆزىگە ئوخػبظ ثبغمب ضۈرىٍەردىىىذەن ۋەھىٌ تىٍغب  ئبِۇلەتتب
 ئېٍىٕغبْ ھبٌذا ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ، دەضٍەپىي ئبٍەتٍىرىذىال ئبخىرەت ھەلمىذە توختبٌغبْ.

( ۋە ئبخىرەت چۈغۀچىطي ئۈضتىگە  ئەٌچىٍىهئىطالَ ئېتىمبدى تەۋھىذ، ٔۇثۇۋەت ) 
ٔىڭ ئىچىذە ئبخىرەتىە ئىّبْ ئېَتىع ئۆزگىچە ضبٌّبلٕي ئىگىٍەٍذۇ. چۈٔىي، لۇرۇٌغبْ. ثۇالر



 

 93 

ٍەر ٍۈزىذە ئۆز ۋالتىذىىي ِەوىىٕىڭ ھبوبۋۇر چوڭٍىرىغب ئوخػبظ، ئبٌالھ ٔىڭ ثبرٌىمىغب 
ئىػۀطىّۇ ئبخىرەتىە ئىػۀّەٍذىغبْ ٔۇرغۇْ وىػي ثبر ثوٌۇپ، ئبخىرەتىە ئىػىٕىپ تۇرۇپ 

ٔالر ٍوق. ثۇٔىڭ ضەۋەثي، ئبخىرەتٕىڭ ئبٌالھ تىٓ تېخىّۇ غەٍت، ئبٌالھ ٔي ئىٕىبر لىٍىذىغب
ھېص لىٍغىٍي ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىذىٓ وېٍىپ چىمّبلتب. ِەۋجۇدىَەت غەٍت ٔولتىطىذىٓ ِۇٔذاق 

 ئۈچ تۈرگە ثۆٌىٕىذۇ:
. ئۆزى ۋە ثبرٌىممب وەٌتۈرگەْ ئەضەرٌىرىّۇ غەٍت ثوٌّىغبْ ِەۋجۇدىَەت. ِبددى 1

 تىگورىَگە وىرىذۇ.ئبٌەِٕىڭ ھەِّىطي ثۇ وب
. ئۆزى غەٍت ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ ئەضەرٌىرى ِەٌۇَ ثوٌۇپ تۇرىذىغبْ ِەۋجۇدٌۇق. ئبٌالھ 2

ٔىڭ زاتي غەٍت، ئەضەرٌىرى زاھىرى ) وۆرۈٔۈپ تۇرىذىغبْ ( ثوٌغبٍٔىمتىٓ، ئبٌالھ ثۇ 
 وبتىگورىَگە وىرىذۇ.

گورىَگە وىرىذۇ. . ئۆزى ۋە ئەضەرى غەٍت ثوٌغبْ ِەۋجۇدىَەت. ئبخىرەت ِبٔب ثۇ وبتى3
ثۇ دۇَٔبدىٓ ئبخىرەتىە ئبئىت ھېچمبٔذاق ثىر ٔەرضىٕي وۆرضەتىىٍي ثوٌّبٍذۇ. ِبٔب ثۇ 
ضەۋەپتىٓ ئبخىرەتىە ئىػىٕىع ئبٌالھ لب ئىػىٕىػتىّٕۇ لېَىٓ. لۇرئبٔذىىي ئبخىرەت ثىٍەْ 

ئېَتىػمب  ِۇٔبضىۋەتٍىه ثۆٌەوٍەر ثۇ ھەلىمەتٕي ئىّب لىٍّبلتب. چۈٔىي، لۇرئبْ ئبخىرەتىە ئىّبْ
 دەۋەت لىٍىٕىۋاتمبْ ِەوىە ِۇغرىىٍىرىٕىڭ ئبٌالھ لب ئىػىٕىذىغبٍٔىمىذىٓ خەۋەر ثەرِەوتە.

ثۇ ضۈرىذە ثبغتىٓ ئبٍبغ لبٍتىذىٓ تىرىٍىع ۋە ھېطبپ وۈٔي ئبضبضىٌ تېّب لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، 
وىرىع ثۇ تېّىٕي چۆرىذىگەْ ھبٌذا ثۇ ھەلىمەتٕي ئەضٍىتىذىغبْ ثبٍبٔالر ثېرىٍگەْ. ضۈرىٕىڭ 

لىطّىذىىي ئبٍەتٍەردە، ٍەر ۋە ئبضّبٔغب ِۇٔبضىۋەتٍىه دەٌىٍٍەرٔي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔذاق 
 دەٍذۇ:
ئۇالر ئبضّبٕٔي لبٔذاق ثەرپب لىٍغبٍٔىمىّىسغب، ئۇٔي ) ٍۇٌتۇزالر ثىٍەْ ( ثېسىگۀٍىىىّىسگە، » 

 (.  6« ) ئۇٔىڭذا ھېچمبٔذاق ٍوچۇق ٍولٍىمىغب لبرىّبِذۇ؟ 
غرىطىغب ۋە ئۇزۇٔىطىغب ضوزۇپ ( وەڭ ٍبراتتۇق، ٍەر ٍۈزىذە تبغالرٔي ٍەر ٍۈزىٕي ) تو» 

 (. 7« ) لىٍذۇق ۋە ئۇٔىڭذا تۈرٌۈن چىراٍٍىك ئۆضۈٍِۈوٍەرٔي ئۆضتۈردۇق 
ئبضّبٔذىٓ ِۇثبرەن ضۇٔي چۈغۈردۇق، ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثبغالرٔي ۋە ئبغٍىمالرٔي، ئېگىس » 

 (.  10 – 9« ) ورِىالرٔي ئۆضتۈردۇق ضبٔجبق ثوٌۇپ وەتىەْ خ –ئۆضىەْ، ِېۋىٍىرى ضبٔجبق 
ذىٓ ٔېّە تەٌەپ لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕىّۇ ِۇھبتبثىِبٔب ثۇ ھەلىمەتٍەرٔي ئەضٍەتىەْ ئبٍەتٍەر 

 ثبٍبْ لىٍّبلتب:
ئىختىَبرى ھبٌذا ئبٌالھ لب ٍۈزٌۀگۈچي ھەر ثىر ثۀذىٕىڭ ئۆزىگە لبٍتىػي ۋە ھۇغىٕي » 

 (.  8« ) لىٍذۇق (  تېپىۋېٍىػىغب  ۋەضىٍە ثوٌىػي ئۈچۈْ ) غۇٔذاق
ٍۇلىرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبٔالرٔىڭ ئبخىرەتٕىڭ ثبرٌىمي ثىٍەْ ٔېّە ِۇٔبضىۋىتي ثبر؟ دېگەْ 

 ئبي تۇغۇٌىػي ِۇِىىٓ. ثۇ ضۇئبٌغىّۇ ۋەھىٌ ِۇٔذاق جبۋاپ ثەرِەوتە:وض
ثىس ئۆٌۈن ) ٍۀي لبلبش ( زېّىٕٕي ضۇ ثىٍەْ تىرىٍذۈردۇق، ئىٕطبٔالرٔىڭ لبٍتىذىٓ » 

 (.  11« ) ِبٔب غۇٔىڭغب ئوخػبغتۇر  تىرىٍىػىّۇ
ھەر ٍىٍي ضەْ » ۋەھىٌ ٔبھبٍىتي ئبددىٌ ثىر ھەلىمەتٕي ئىٕىبر لىٍغۇچىغب ئەضٍەتّەوتە: 

غبھىت ثوٌىۋاتمبْ لىػٕىڭ وەٍٕىذىٓ وەٌگەْ جۀٕەت ِىطبٌي ثبھبر، لبٍتىذىٓ تىرىٍىػٕىڭ 
ب پۈروىٕىپ ثبلّىغبْ لبلبش تەثىئەتتىىي ٔبِبٍۀذىطي ئەِەضّۇ؟ ِىڭ ٍىٍذىٓ ثۇٍبْ ٍېػىٍٍىمم
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ِۇۋاپىك غبرائىتمب ئىگە ثوٌغبٔذا ثوضتبٍٔىممب ئبٍالٔغبٍٔىمىٕي وۆرِەٍۋاتبِطەْ؟ ثۇالرٔي  ،چۆي
وۆزۈڭ ثىٍەْ وۆرۈپ تۇرۇپّۇ، لبٍتىذىٓ تىرىٍىػٕي لبٔذالّۇ ئىٕىبر لىٍىطەْ؟ ثۇٔي ئبٌالھ ئۈچۈْ 

بدىر ئەِەش دەپ ئوٍالپ لبٌغبْ لېَىٓ، لىالٌّبٍذۇ دەپ ئوٍالۋاتبِطەْ؟ ئەگەر ثۇٔىڭغب ل
ڭىّۇ تەۋە ثوٌغبْ تبوبِۇٌٍىػىع لبٔۇٔىَىتىٕي ھىثوٌطبڭ، ئۇٔذالتب خۇددى جىطّىڭغب ئوخػبظ رو

رەت لىٍىذىغبْ لبٔذاق ئبضبضىڭ ثبر؟ جىطّىڭ ِەۋت ) ئۆٌگۀذە ( روھىڭٕىڭّۇ ِەۋت 
لبٍتىپ، ئۇٔىڭغب ۋاپب  ثوٌىذىغبٍٔىمىغب دائىر لبٔذاق ئەلەٌٍىٌ ثىر دەٌىٍىڭ ثبر؟ روھ رەثجىگە

لىٍىذۇ. ثۇ خۇددى ئىگىطىگە وۆٔگەْ لۇغالر چبلىرىٍغبٔذا، ئىگىطىگە لبٍتىپ وەٌگۀگە 
 «.ئوخػبٍذۇ. رەثجىڭ چبلىرغبٔذا روھالرِۇ ئۇٔىڭ چبلىرىمىغب ۋاپب لىٍىذۇ 

چۈغۀچىطىذىٓ وېٍىپ « ئۆزىذىٓ ٍىراق ئىالھ » لبٍتىذىٓ تىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىػٕىڭ 
 مىٕي ئىپبدىٍىگەْ ِەغھۇر ئبٍەت ِبٔب ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌّبلتب:چىممبٍٔى

ْنَساَف َونَػْعَلُم َما تُػَوْسِوُس بِِو نَػْفُسُو َوَْمُْن أَقْػَرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ   َوَلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

ٔىڭغب جبْ ثىس ھەلىمەتەْ ئىٕطبٕٔي ٍبراتتۇق ۋە ئۇٔىڭ وۆڭٍىگە وەٌگۀٕي ثىٍىّىس، ثىس ئۇ» 
 (.   16« ) توِۇرىذىّٕۇ ٍېمىّٕىس 

ئبٔذىٓ لبٍتىذىٓ تىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍغۇچىالرٔي وۈتۈپ تۇرغبْ ئبخىرەت ئبزاثي 
(. ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ، ثۇ ھەلىمەتىە ئىّبْ ئېَتىپ، ھېطبثي  30 – 19تەضۋىرٌۀگەْ ) 

پبتالر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثېرىٍىذىغبْ ثىر ھبٍبتٕي ثبغتىٓ ئۆتىۈزگۀٍەرٔي وۈتۈپ تۇرغبْ ِۇوب
 (31 – 35 .) 

تۇٍغۇ  –لۇرئبٔذا لەٌت دېَىٍگۀذە، ئەلىً ٍۈرگۈزىذىغبْ لەٌت ٔەزەردە تۇتۇٌّبلتب. ھېص 
ثىرىذىٓ ئبٍرىۋەتّەٍذۇ. لۇرئبٕٔىڭ لەٌت ئبرلىٍىك  –ۋە چۈغۀچە ِەروەزٌىرىٕي لۇرئبْ ثىر 

ٕىڭ ئەڭ جبٍٔىك ئىپبدىطي ٍۀە ثۇ ۋۇجۇدلب لبْ تبرلىتىذىغبْ ثىر ئورگبٕٔي ئىّب لىٍّىغبٍٔىمى
 ضۈرىذە ٍەر ئبٌّبلتب:

ئەٌۋەتتە ثۇٔىڭذا ) ھەلىمەت ئۈضتىذە پىىىر ٍۈرگۈزىذىغبْ ( لەٌجىە ئىگە ئبدەَ ٍبوي » 
 –ٔەضىھەتىە ( ھۇزۇرىٌ لەٌت ثىٍەْ لۇالق ضبٌىذىغبْ ئبدەَ ئۈچۈْ ئەٌۋەتتە ۋەز  –) ۋەز 

 (.  37« ) ٔەضىھەت ثبر 
ئبوتىپ ۋە جبٍٔىك ھبٌذا ئىػٍەٍذىغبْ ثىر ئەلىً ۋە ۋىجذاْ تەٌەپ  ٍۀي ۋەھىٌ ئۆزىگە

لىٍّبلتب. ۋەھىٌ ثۇالردىٓ ٍولطۇْ ھبٌذا ئبٌذىغب وەٌگۈچىٕي لەٌجطىس ۋە ۋىجذأطىس دەپ 
 لبرىّبلتب.

ئىٕطبْ ئۆٌۈِذىٓ لبچبٌّبٍذۇ. ئۇٔذالتب ئبلىۋەتىە تەٍَبرٌىك لىٍىػي وېرەن. لبٔذالال 
ٍەر » (.  چۈٔىي،  43« ) ذىغبْ جبً ئبٌالھ ٔىڭ دەرگبھىذۇر ئبخىرى ثبرى» ثوٌّىطۇْ 

« ٍېرىٍغبْ ئۇ وۈٔذە ئۇالر ) لەثرىٍىرىذىٓ ( تېس چىمىپ وېٍىذۇ، ئۀە غۇ ٍىغىع ثىسگە ئبضبٔذۇر 
 (44 .) 

ثىۋاضتە ئبٌالھ رەضۇٌىغب ۋە ئۇٔىڭ ِىراضىغب ۋارىطٍىك لىٍىذىغبْ  خىتبةضۈرىذىىي ئبخىرلي 
 وٌۇپ، ِۇٔذاق دەٍذۇ:ثبرٌىك وىػىٍەرگە ث

ْر بِاْلُقْرَآِف َمْن َ٘مَاُؼ َوِعيدِ   َْمُْن َأْعَلُم ِبَا يَػُقوُلوَف َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِِبَبَّاٍر َفذَكّْ
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ثىس ئۇالرٔىڭ ) ئىٕىبر لىٍغۇچىالرٔىڭ ( ئېَتىذىغبْ ضۆزٌىرىٕي ئوثذاْ ثىٍىّىس، ضەْ » 
ېٕىڭ ئبگبھالٔذۇرۇغۇِذىٓ لورلىذىغبٔالرغب ئۇالرٔي ) ئىطالِغب ( زورٌىغۇچي ئەِەضطەْ، ِ

 (.   45« ) ٔەضىھەت لىٍغىٓ  –لۇرئبْ ثىٍەْ ۋەز 
 
 

 ثەٌەد ضۈرىطي
 

« جبً، ٍەر » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە ِەوىە وۆزدە تۇتۇٌغبْ ھبٌذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
 وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ:« ثەٌەد  -ئەي » ِۀىطىذىىي 

 (. 1« ) لەضەَ لىٍىّۀىي  ثۇ غەھەر ) ِەوىە ( ثىٍەْ» 
« ھبزەي ثەٌەد » ثەٌەد وەٌىّىطي ثىٍەْ ِەوىە ٔەزەردە تۇتۇٌغبْ. چۈٔىي لۇرئبٔذا 

ئىپبدىطي ئبضبضەْ ِەوىىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثۇ ئىپبدە ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ِەلطەتتە ئىجراھىُ 
د ئىپبدىطي ثىٍەْ ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىّٕبلتب. ثەٌە – 3ئبٍەت ۋە تىٓ ضۈرىطي  – 35ضۈرىطي 

ٔەزەردە تۇتۇٌغبْ ِەوىە، ئىٕطبْ تۇٔجي لېتىُ ئوتتۇرىغب چىممبْ جبً. غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە، 
ٍەر ٍۈزىٕىڭ خەٌىپىطي ثوٌغبْ ئىٕطبٕٔىڭ، زېّىٕذا تۇٔجي ِېّبرچىٍىك ھەرىىىتىٕىڭ 

ۇٔجي ِبٔب ثۇ ِبوبٔذا ثىٕب لىٍىٕغبْ. ئبٌالھ ئىٕطبٕٔىڭ ت ،ٔبِبٍۀذىطي ثوٌغبْ تۇٔجي ئۆً
دەپ « ثەٍتۇٌالھ » ضۈپىتىذە لوثۇي لىٍىپ، ئۇٔي « ئبٌالھ ٔىڭ ئۆٍي » ِېّبرچىٍىك پبئبٌىَىتىٕي 

ئبتىغبْ.  ثەٍتۇٌالھٕي زىَبرەت لىٍىع پبئبٌىَىتي ثوٌغبْ ھەج ئىجبدىتي، ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ئبتب 
 ٍۇرتىغب لبٍتىػٕي ضىّۋوي لىٍّبلتب. 

« ال ئۇلطىّۇ » ّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ثۇخبرىذا ئىط« ثەٌەد » ضۈرە تەپطىر ۋە ِۇضھبثالردا 
 ئىطىّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.

تبرىك  –تەرتىپٍىرىذە لبف  ٔۇزۇيضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، دەضٍەپىي 
لبتبردا، ئىجٓ ئبثجبش  – 35ضۈرىٍىرى ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ھەزرىتي ئوضّبْ تەرتىۋىذە 

ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي  – 5ضۈرىطىٕىڭ دەۋەتٕىڭ  لبتبردا ٍەر ئبٌغبْ. لبف – 33تەرتىۋىذە 
ٍىٍذا ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر لبتبرىذا دەپ لبراظ خبتب ثوٌّىطب  – 5لوثۇي لىٍطبق، ثۇ ضۈرىٕىّۇ 

وېرەن. ضۈرە ٔبزىً ثوٌغبْ ِەزگىً ِۇضۇٌّبٔالر ئۈچۈْ ئېغىر وۈٍٔەر ثبغٍىغبْ دەۋر ئىذى. 
ۇٌّبْ ثوٌغبْ ِۇئّىٍٕەر ئىچىذىىي لۇي ۋە ٍولطۇٌالرغب ِەوىە ِۇغرىىٍىرى، ئىّبْ ئېَتىپ ِۇض

لبرىتب ضىطتېّىٍىك ھبٌذا لبتتىك زۇٌۇَ ۋە ئېتىمبدىذىٓ ۋاز وەچىۈزۈظ ضىَبضىتي 
ٍۈرگۈزىۋاتمبٔىذى. ضۈرىذە لۇٌالرغب ۋە ٍولطۇٌالرغب ٍبردەَ لىٍىع ھەلمىذە توختبٌغبْ 

 تۈرِەوتە. ئبٍەتٍەرٔىڭ ثوٌىػي ثۇ دەۋر ئبرلب وۆرٔىػىٕي ئەوص ئەت
ِەزوۇر ضۈرە ِەضئۇٌىَەت تۇٍغۇضي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌۇپ، ئىٕطبْ ۋە ِەضئۇٌىَەتٕي 

 لىٍىذۇ.  خىتبةئبضبضىٌ تېّب لىٍغبْ ئبضبضتب، ثىۋاضتە ھبٌذا ئىٕطبْ ۋىجذأىغب 
ضۈرە زېّىٕذا ئىٕطبٕٔي وۈتىۋاٌغبْ جبٍٕىڭ ِەروىسى ثوٌغبْ ِەوىە ۋە ئۇ ٍەرٔي 

بْ لەٌجىگە ئبٍالٔذۇرغبْ ھەزرىتي ئىجراھىُ ۋە ھەزرىتي ئىطّبئىٍغب ) ٍبوي تبرىخٕىڭ ضولۇۋاتم
 ھەزرىتي ئبدەَ ۋە ثبٌىٍىرىغب ( لەضەَ لىٍىع ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ: 
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 (3( َوَواِلٍد َوَما َوَلَد )2( َوأَْنَت ِحلّّ ِِّبََذا اْلبَػَلِد )1ََل أُْقِسُم ِِّبََذا اْلبَػَلِد )

ىٍەْ لەضەِىي، ضۀّۇ ثۇ غەھەرٔىڭ ) ھۆرِەتٍىه ( ثۇ غەھەر ) ٍۀي ِەوىە ( ث» 
 (.  3 – 1« ) ئبھبٌىطىذىٓ ثىرى. ئبتب ۋە ) ئۇٔىڭ ٍبخػي ( پەرزۀتٍىرى ثىٍەْ لەضەِىي! 

ئبٍەتٍەردە ھەزرىتي ئىٕطبٕٔىڭ ئبجىسٌىمٍىرى ھەلمىذە توختبٌغبْ.  - 7 – 4ئبٔذىٓ 
 – 8ئىمتىذارالر ئەضٍىتىٍگەْ )  ئبٔذىٓ ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبٔغب ثەخع ئەتىەْ لبثىٍىَەت ۋە

10 .) 
داۋاْ  –ئبلبثە » ئىٕطبْ ثۇ ئىمتىذار ۋە لبثىٍىَەتٍىرى ثىٍەْ ئبخىرى جۀٕەتىە تۇتبغمبْ 

ِۈٌۈوٕي  –ئىٕطبٕٔي ھەر خىً لۇٌٍۇلتىٓ لۇتۇٌذۇرۇظ ۋە ِبي ئىٕطبْ، ٔي ئېػىػي وېرەن. «
ثۇ داۋأذىٓ ئبرلىٍىك ت ِۇھتبجالر ثىٍەْ تەڭ ثەھرىّبْ ثوٌۇغتىٓ ئىجبرەت ئىىىي پۇ

 :ئبٍەتٍەر ثۇ ھەلىمەتٕي ثبٍبْ لىٍّبلتب بالٍذۇ.ئبغ

 (13( َفكُّ َرقَػَبٍة )12( َوَما أَْدرَاَؾ َما اْلَعَقَبُة )11َفََّل اقْػَتَحَم اْلَعَقَبَة )

ٌېىىٓ، ئۇ ) ئبخىرى جۀٕەتىە تۇتىػىذىغبْ ( داۋإٔي ئېػىع ئۈچۈْ ھېچمبٔذاق ثىر » 
. ئۇ داۋاْ ئېػىػٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي / پىذاوبرٌىك وۆرضەتّىذى ىلۇرثبٍٔىك ثەرِىذ

 (.  13 – 11« ) ثىٍەِطەْ؟ ثىر وىػىٕي لۇٌٍىمتىٓ ئبزات لىٍىػتۇر 
پەلەت ثىر وىػىٕىڭ ئىٍىىذىىي ثىر خىسِەتىبرٔي ضېتىۋېٍىپ، ئۇٔىڭ  ،لۇٌٍۇلتىٓ لۇتمۇزۇظ

ىٍىػٕىال وۆرضەتّەٍذۇ. ثۇٔىڭذىٓ ثوٍۇٔتۇرىمىذىٓ لۇتمۇزۇپ جىطّبٔىٌ ئەروىٍٕىىىە ئىگە ل
خبھىػىغب، ھەۋەضٍىرىگە، غەٍتبٔغب،  –ثبغمب ٍۀە، وىػىٕي ئۆز غەخطىَەتچىٍىىىگە، ٔەپىص 

» گۇٔبھمب، ثۇتالرغب ۋە ئىٕطبٔالرغب لۇي ثوٌۇغتىٓ لۇتۇٌذۇرۇپ، پەلەت ئبٌالھ لب ثۀذە لىٍىػّۇ 
ب لبرىغبٔذا، ٍۇلىرىذا ضبٔبپ دائىرىطىگە وىرىذۇ. جىطّبٔىٌ لۇٌٍۇلم« لۇي ئبزات لىٍىع 

 ئۆتىەْ ِۀىۋىٌ لۇٌٍۇق ھەر زاِبْ ۋە ِبوبٔذا ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرىذۇ.
ٍبوي ئبچبرچىٍىك وۈٔذە تۇغمبٔچىٍىمي ثوٌغبْ ٍېتىّگە ٍبوي توپىذا ٍبتمبْ ِىطىىٓ » 

 (. 16 – 14« ) ) ھبٌي ٔبچبر وەِجەغەي (گە تبِبق ثېرىػتۇر 
لۇي ثوٌۇغتىٓ ئۆزىٕي لۇتمۇزۇپ لبالٌىغبْ وىػىٍەرال،  ِۈٌۈوىە –پەلەت ثۀذىگە ۋە ِبي 

ِۈٌۈوٕىڭ  –ٕي ِۇھتبجالرٔىڭ ئېھتىَبجىٕي لبِذاظ ئۈچۈْ ضەرپ لىالالٍذۇ. ِبي ىِۈٌۈو –ِبي 
لۇٌىغب ئبٍٍىٕىپ لبٌغبٔالر ثۇٔي لىالٌّبٍذۇ. چۈٔىي، ھەر لبٔذاق ثىر لۇي خوجبٍىٕىٕي ثبغمىالرغب 

 ثېرىۋېتەٌّەٍذۇ. 
الرٔي ئېػىػٕىڭ ئۆزى ثىٍۀال وۇپبٍىٍىٕىپ لبٌّبً، ئبوتىپ ٍبخػىالردىٓ ِبٔب ثۇ داۋأ

ثوٌۇظ، ٍبخػىٍىك ۋە ِەرھەِەت لىٍىػٕي تەۋضىَە لىٍىپ ئۇٔي ئوِۇِىَالغتۇرۇظ وېرەن 
 (17  .) 

ِبٔب ثۇ ئبٍەتٍەر لۇرئبٕٔىڭ دەضٍەپىي ِەزگىٍذىٓ تبرتىپال لۇٌٍۇلٕي ثىىبر لىٍىػٕي 
ەرِەوتە. ِەزوۇر ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ داۋاْ، ئەضٍىذە وۆزٌىگۀٍىىىٕي وۆرضىتىپ ث

ئبدىّىٍَىه داۋىٕي ثوٌۇپ، ئەگەر ئىٕطبٔالر ثۇ داۋأذىٓ ئبغّىطب، ئىٕطبٔىَەت زۇٌۇَ ۋە 
ئبداٌەتطىسٌىه ئىچىذە لبٌىذۇ. ئەگەر ثۇ داۋاْ ئېػىٍطب، ئىٕطبٔىَەت تۈزٌەڭٍىىىە چىمىذۇ، 

 ِبٔب ثۇ داۋإٔي ئبغبٌىغبٔالرغب خوغخەۋەر ثەرِەوتە: ٔىجبتٍىممب ئېرىػىذۇ. تۆۋۀذىىي ئبٍەت
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 (.  18« ) ئۀە غۇالر ۋىجذأٍىك، ضبئبدەتّەْ وىػىٍەردۇر » 
ئىٕطبٔىَەت ۋىجذأىٕي ئوٍغۇتۇظ ئۈچۈْ، ضبِبۋى دوضتىخبْ ضۈپىتىذە ئىٕطبٔىَەت 

 –ر ۋىجذأىغب ٔبزىً لىٍىٕغبْ لۇرئبْ ۋەھىَٕي ئىٕىبر لىٍىع، ئەضٍىذە ئىٕطبٔىٌ لەدى
ِۈٌۈوىە لۇي ثوٌۇغٕي ٍبلىٍىغبٍٔىمتۇر.  –لىّّەتٕي ئىٕىبر لىٍغبٍٔىمتۇر. ثۇ ئىٕطبٔغب ۋە ِبي 

(. ئىٕطبٔىَەتٕي زۇٌۇِغب ِەھىۇَ  19« ) ئۇالر ئبٍەتٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىالتتي » 
 (.  20لىٍغۇچىالر، ئبخىرەتتە ثۇ لىٍىّىػىٕىڭ جبزاضي ضۈپىتىذە دوزاخمب تبغٍىٕىذۇ ) 

 
 

 ضۈرىطيتبرىك 

 

تبرىك » ِۀىطىذىىي « وېچىذە وەٌگەْ ِېھّبْ » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
 وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ:« 

 (. 1« ) ئبضّبْ ۋە وېچىذە وەٌگەْ ِېھّبْ ثىٍەْ لەضەَ لىٍىّەْ » 
دەپ ئبتبٌغبْ. ئەت « تبرىك » ضەھەردىٓ خەۋەر ثەرگۀٍىىي ئۈچۈْ ضەھەر ٍۇٌتۇزىّۇ 

ئبڭٍىتىع ئۈچۈْ لبتتىك ئۇرۇظ، وەٌگۀٍىىىٕي ثىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ ئبۋاز چىمىرىع » برىك، ت –
وەٌىّىطىذىٓ تۈرٌىٕىپ چىممبْ. ضۈرىٕىڭ پۈتۈْ « تبرق » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « 

ئىّب لىٍىٕغبٍٔىمي ِەٌۇَ. چۈٔىي  ٔىڭ«ۋەھىٌ » ِەزِۇٔي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، تبرىك ئبرلىٍىك 
لەدىر وېچىطىذە ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ، ٔبزىً ئۇ، دۇر. «ەٌگەْ ِېھّبْ وېچە و» ۋەھىٌ 

ثوٌغبْ وېچىٕي ِىڭ ئبٍذىٓ تېخىّۇ لىّّەتٍىه لىٍغبْ. ئىٕطبٔىَەت جبھبٌەتٕىڭ زۇٌّەت 
لبراڭغۇٌۇلىغب چۈِگەْ ثىر وېچىذە، ئىٕطبٔىَەتٕىڭ لەٌت ئىػىىٕي لبلمبْ ثۇ ِېھّبْ، 

 تبڭ ضەھىرىذىٓ خوغخەۋەر ثەرگۀىذى. ئىٕطبٔىَەتىە ئەثەدىٌ ضبئبدەتٕىڭ
» ضبھبثىٍەردىٓ وەٌگەْ ثىر رىۋاٍەتتە ۋە ثەزى دەضٍەپىي ِەزگىٍٍەردىىي تەپطىرٌەردە 

» ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ثبغمب تەپطىر، ھەدىص ۋە ِۇضھبثالردا « ۋەضطبِبئي ۋەت تبرىك 
 دەپ ئبتبٌغبْ. « تبرىك ضۈرىطي 

ىٕىڭ ٔبزىً ثوٌغبْ ۋالتىٕي ثەٌگىٍەظ ضەي لېَىٓ. ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ضۈر 
تەرتىۋىٍىرىذە ثەٌەد ۋە لەِەر ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇٔىڭغب  ٔۇزۇيدەضٍەپىي 

 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن.  – 5ٕىڭ دەۋەتئبضبضالٔغبٔذا ضۈرە 
ٍىع ثىٍەْ ضۈرە ثۇرۇج، ئىٕػىمبق ۋە ئىٕفىتبر ضۈرىٍىرىگە ئوخػبظ ضبِبغب لەضەَ لى

 ثبغالٔغبْ ضۈرىٍەر لبتبرىغب وىرىذۇ. 
ضۈرە ثبغتىٓ ئبخىرى ئىٕطبٔىَەتٕىڭ توغرا ٍوٌغب لبٍتىػي ئۈچۈْ ئەۋەتىٍگەْ ئبخىرلي 
ئىالھىٌ ۋەھىٌ لۇرئبْ ھەلمىذە ثوٌۇپ، ضۈرە ئوخػىتىع ثىٍەْ ثبغٍىٕىپ لۇرئبْ ثبالغىتىٕي 

وېچىذە چىممبْ چبلٕبپ تۇرغۇچي  ٔبِبٍەْ لىٍغبْ. ۋەھىٌ، ضەھەردىٓ خەۋەر ثېرىع ئۈچۈْ
ٍۇٌتۇزغب ئوخػىتىٍغبْ. ثۇ ٍېتىپ وېٍىۋاتمبْ ئبدىّىٍَىه تبڭ ضەھىرىٕىڭ ئبٍبق تىۋىػىٕىڭ 
غەپىطي ئىذى. ۋەھىٌ ٍۇٌتۇزىٕىڭ ٔۇرى وېچىٕىڭ لبراڭغۇٌىمىذىٓ ھبٌمىپ ئۆتۈپ، 
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س، ھىّبٍىطىس، بغپبٔبھطىثِۇئّىٍٕەرٔىڭ لەٌت وۆزىگە ئۇالغمبٔىذى. چۈٔىي، ئبٌالھ ئىٕطبٕٔي 
ٍېتەوچىطىس ھبٌذا تبغالپ لوٍّىغبٔىذى. تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەر ِبٔب ثۇ ھەلىمەتٕي ئەوص 

 ئەتتۈرِەوتە:

( ِإْف ُكلُّ نَػْفٍس َلمَّا 3( النَّْجُم الثَّاِقُب )2( َوَما أَْدرَاَؾ َما الطَّارُِؽ )1َوالسََّماِء َوالطَّارِِؽ )
َها َحاِفٌظ )  (4َعَليػْ

ېچىذە وەٌگەْ ِېھّبْ ثىٍەْ لەضەَ لىٍىّەْ. وېچىذە وەٌگەْ ِېھّبٕٔىڭ ئبضّبْ ۋە و» 
وىُ ئىىۀٍىىىٕي  ثىٍەِطەْ؟ ئۇ ) ئىٕىبر لىٍغۇچي ئەلىٍٕىڭ زۇٌّەت لبراڭغۇٌىمىٕي ( تېػىپ 

 – 1« ) ٕي وۆزىتىپ ۋە ئۇٔي ضبلالپ تۇرغۇچي ثبردۇر ٍۇٌتۇزدۇر. ھەر ئىٕطبٔ ئۆتىەْ ٍورۇق
4  .) 

(.  7 – 5َىٓ ئىٕطبْ ھەددىٕي ۋە ئۆزىٕي ثىٍىػىە دەۋەت لىٍىٕغبْ ) ثۇ ئبٍەتٍەردىٓ وې
ئەگەر ثۇٔىڭغب الٍىمىذا ئەِەي لىالٌىطب، رەثجىٕىڭ ئۇٌۇغٍىمىٕي، رەثجىٕىڭ ثىھۇدە، ئەھّىَەتطىس 

(.  12 – 8ئىع لىٍّبٍذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىپ ٍېتىذۇ ۋە ھېطبپ وۈٔىگە تەٍَبرٌىك لىٍىذۇ ) 
خەرىتىطي ِبٔب ثۇ ۋەھىَذۇر. ثۇ ھەلىمەتىە ئىٕطبْ غبھىت ثوٌّىطب، ئەثەدىٌ ضبئبدەتٕىڭ ٍوي 

 ئبضّبْ ۋە ٍەر غبھىتتۇر، ِبٔب ثۇ وۇپبٍە:

( َوَما ُىَو 13( ِإنَُّو َلَقْوٌؿ َفْصٌل )12( َواْْلَْرِض َذاِت الصَّدِْع )11َوالسََّماِء َذاِت الرَّْجِع )
 (14بِاْْلَْزِؿ )

ي ) ھبٍبتمب ضەھٕە ثوٌغبْ ئبضّبْ گۇۋاھ ثوٌطۇْ (! ٍبِغۇرٌۇق ثۇٌۇت ثىٍەْ لەضەِى» 
ٍېرىٍىپ ) گىَبھالرٔي ئۈٔذۈرۈپ ثېرىذىغبْ ( زېّىٓ ثىٍەْ لەضەِىي! ئەٌۋەتتە ثۇ ۋەھىٌ 

 (.  14 – 11« ) ھەلٕي ثبتىٍذىٓ ئبٍرىغۇچي ثىر ضۆزدۇر، ئۇ چبلچبق ئەِەضتۇر 
بٔالر، ئۆتىۈٔچىٕي ئەثەدىَگە ثۇ ھەلىمەتٕي ئىٕىبر لىٍىپ، ٍبِبٍٔىمٕىڭ ئبرلىطىذىٓ ِبڭغ 

تېگىػىۈچىٍەردۇر. ئبخىرلي ئبٍەت ثۇ ئىٕىبرچي ئەلىٍگە ثىر ئۆٌۈِطىس ھەلىمىٕي ئەضٍىتىذۇ. 
ٍۀي، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ لىٍّىػىٕي ئۇٔتۇپ لبٌّبٍذۇ، ئۇٔىڭذىٓ ثىخەۋەر ئەِەش، پەلەت 

 :ئۇالرغب ثىر ئبز ِۆھٍەت ثېرىذۇ

 ْم ُرَوْيًداَفَمهِّْل اْلَكاِفرِيَن أَْمِهْلهُ 

« ئۇٔذالتب وبپىرالرٔىڭ ھبالن ثوٌىػىغب ئبٌذىرىّىغىٓ، ئۇالرغب ثىر ئبز ِۆھٍەت ثەرگىٓ » 
 (17  .) 

 
 

 ٓ ضۈرىطيىٍبض
 

ش ( ِۀىطىٕي ئىجٓ ئبثجب« ) ئي ئىٕطبْ » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
 ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.«  ٍبضىٓ» ثىٍذۈرىذىغبْ 
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ئىطّي ثىٍەْ ئبتىغبٍٔىمي ھەلمىذە ثىر رىۋاٍەت ثبر «  ٍبضىٓ» ىٕي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ ضۈر
 (. 7؛ تىرِىسى، ضەۋاثۇي لۇرئبْ، 1) ئەثۇ داۋۇد؛ ثۇخبرى تەفطىر، 

ضۈرىٍىرى فۇرلبْ  – تەرتىپٍىرىذە جىٓ ٔۇزۇيضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. دەضٍەپىي 
ىذىغب تىسىٍىػي ھەر جەھەتتىٓ ضۈرىطىٕىڭ فۇرلبْ ضۈرىطىٕىڭ ئبٌ ٍبضىٓئبرىطىغب تىسىٍغبْ. 

ضۈرىطي  ٍبضىٓتوغرا. ٌېىىٓ جىٓ ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍىػىٕىڭ ئىساھبتي لېَىٓ. چۈٔىي، 
ٍىٍٍىرىذا ٔبزىً ثوٌغبْ. جىٓ ضۈرىطي ثۇ تبرىختىٓ  – 6 – 5ئەڭ ثبٌذۇر ثوٌغبٔذا ٔۇثۇۋەتٕىڭ 

ِۇِىىٓ. چۈٔىي ضۈرىذە ٔبزىً  ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌىػي – 10ثىر لبٔچە ٍىً وېَىٓ، ٍۀي 
ثوٌۇظ ۋالتىٕي ئەوىص ئەتتۈرىذىغبْ ئىىىي ئىػبرەت ثبر. ثىرىٕچىطي، ئبٌالھ رەضۇٌىٕىڭ 

– 32 – 29تبئىپ ضەپىرىٕي ئىّب لىٍغبْ ٍىپ ئۇچي ثبر. ئىىىىٕجىطي، ئەھمبپ ضۈرىطي 
 ئبٍەت ثىٍەْ ئوخػبظ ثىر تېّب ھەلمىذە توختبٌّبلتب. 

ٍىٍي ٔبزىً ثوٌغبْ  – 6ٍبوي  – 5ٕىڭ رىطبٌەتٔغبٔذا، ثۇ ضۈرە ثۇ ِەٌۇِبتالرغب ئبضبضال
 ثوٌىػي ِۇِىىٓ.

ضۈرىٕىڭ ِەروىسى ئىذدىَىطي لبٍتىذىٓ تىرىٍىع. رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ ضۈرىٕي جبْ ئۈزۈظ 
ئبٌذىذىىي وىػىٍەرگە ئولۇپ ثېرىع ھەلمىذىىي تەۋضىَەضىٕي، ثۇ ِەروىسى ئىذدىَە ئبضبضىذا 

داۋۇد ۋە ئىجٓ ھىججبْ (. ضۈرە ئبضبضىٌ جەھەتتىٓ ئبخىرەت ھەلمىذە چۈغۈٔۈظ وېرەن ) ئەثۇ 
دەپ ئبتبٌغبْ. چۈٔىي ئبخىرەتىە ئىّبْ، « لۇرئبٕٔىڭ ٍۈرىىي » توختبٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ، 

ئېتىمبد ئبضبضٍىرىٕىڭ ٍۈرىىىذۇر. ھەر ئبٍەتىە ثۇ ٍۈرەوتىٓ لبْ ِبڭغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ضۆز ٍۀە 
تبٍذۇ. ثۇ ٔولتىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا، ئبخىرەتىە ثوٌغبْ ئبٍٍىٕىپ ئبخىرەتىە وېٍىپ توخ

» ئىّبْ، توغرا ثىر ئىّبٕٔىڭ ئبضبضىٌ ثوٌۇپال لبٌّبضتىٓ، ئبٌالھ لب ثوٌغبْ ئىّبٕٔىڭ ئۇٌىذۇر. 
« ئەگەر ثىر ٍبراتمۇچي ثوٌغبْ ثوٌطب، ٍەر ٍۈزىذە ثوٌىۋاتمبْ ثۇٔچە زۇٌۇِغب ٍوي لوٍّبٍتتي 

ي خبتبٌىك، ئبٌالھ لب ئىػىٕىػتە پەلەت ئىٕطبٔىٌ ۋە دۇَٔبۋىٌ دەٍذىغبْ ثىر ئەلىٍذىىي ئەضٍ
ِۀپەئەت ٔولتىطىذىٓ لبراظ، ھېطبپ وۈٔىذىٓ ئىجبرەت ھەلىمەتٕي ٔەزەرگە ئبٌّبضٍىمتىٓ 
وېٍىپ چىمّبلتب. ِبٔب ثۇ ضۈرە ثىر دۇَٔبٌىك چۈغۀچە ثىٍەْ ھبٍبتمب ٔەزەر تبغالٍذىغبْ ئەلىٍگە 

   ثېرىٍگەْ ئىالھىٌ جبۋاپتۇر.

ثىر ِۇئبِىٍىٕي ئەخاللٍىك لىٍغبْ ٔەرضە، ئۇٔىڭ تېگىذە ٍبتمبْ ِەضئۇٌىَەت ئېڭىذۇر. 
ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىك ثىٍەْ ِەضئۇٌىَەتطىسٌىه ئبرىطىذىىي پەرىك ھەلمبٔىَەتٕىڭ تەلەززاضىذۇر. 
ثۇ ِۀىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا، ئبخىرەتىە ئىّبْ ھەلمبٔىَەتٕىڭ تەجەٌٍىطىگە ئىّبٔذۇر. چۈٔىي 

ەت ثۇ دۇَٔب ھبٍبتىٕىڭ ھېطبثي ثېرىٍىذىغبْ ٍۀە ثىر ھبٍبتتۇر. ثۇٔىڭغب ئبضبضالٔغبٔذا، ئبخىر
ھېطبپ وۈٔىٕي ئىٕىبر لىٍىػٕىڭ ئۇٌىذا ھبٍبتٕي ِەضئۇٌىَەتطىسٌىه ثىٍەْ ئۆتىۈزۈظ ئبرزۇضي 
ٍبتّبلتب. ِەضئۇٌىَەتطىسٌىه ثىٍەْ ئۆتىۈزۈٌگەْ ثىر ھبٍبتٕىڭ ھېطبثىٕي ثەرگىٍي ثوٌّبٍذۇ. 

» ۇٌىَەتطىسٌىه ثىٍەْ ئۆِرىٕي ئۆتىۈزگۀٍەرٔىڭ جبۋاپىبرٌىمتىٓ لېچىع ئبرزۇضي، ِەضئ
ھېطبپ وۈٔىذىٓ « ئىٕىبر لىٍىع » غەوٍىذە ئۆزىٕي ٔبِبٍەْ لىٍىذۇ. ٌېىىٓ، « ئىٕىبر لىٍىع 

  ئىجبرەت ھەلىمەتٕىڭ ئۈضتىٕي ٍبپبٌّبٍذۇ. 

ئۇضٍۇثي ھەلىمەتەْ  ةخىتبثىٍەْ ثبغالٔغبْ.  خىتبةضۈرە رەضۇٌۇٌالھمب لبرىتىٍغبْ 
 وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ:

 (. 1« ) ئي ئىٕطبْ! » 
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دىٓ ثبغمب ثىۋاضتە لىٍىٕغبْ «ئي رەضۇي » ۋە « ئي ٔەثي! » لۇرئبٔذا رەضۇٌۇٌالھمب 
ئېَتمىٕىي، ِۀّۇ ضىٍەرگە »  خىتبةغەوٍىذە ثوٌۇپ، ثۇ « ئي ئىٕطبْ! »  خىتبةثىردىٕجىر 

تبھب » ثىٍەْ ثىردەوٍىىىە ئىگە. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب  ىھىٌ ئەِرئىال« ئوخػبظ ثىر ئىٕطبّٔەْ! 
ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. رەثجىّىسٔىڭ ئبٌەٍِەرگە « ئي ئىٕطبْ! » ِۇ ثەزى ئەرەپ غىۋىٍىرىذە «

لىٍىػي، پەلەت ئۇٔىڭ ثىر ئىٕطبْ  خىتبةدەپ « ئي ئىٕطبْ! » رەھّەت ثوٌغبْ ٔەثىَگە 
« ئىٕطبْ » لبٌّبضتىٓ، غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە  ئىىۀٍىىىٕي ئەضىەرتىػٕي ِەلطەت لىٍىپال

 ثوٌۇغٕىڭ ئۇٌۇغٍىمي، ٔبھبٍىتي ثۈٍۈن غەرەپ ئىىۀٍىىىٕي ئەضىەرتىػٕي ِەلطەت لىٍىذۇ.

ۋەھىَٕىڭ ثۇ خىتبثي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئىٕطبْ ثوٌۇغٕي ٍېتەرٌىه وۆرِەٍۋاتمبٔالرغب لبرىتب 
لىّّەتىە لبٔبئەت  – ىٍەر لەدىرئىالھىٌ ئبزار ِبھىَىتىگە ئىگە. ثۇ خىً چۈغۀچىذىىي وىػ

لىٍّبٍذۇ. ئبٌالھ ئەتىۋارٌىغبْ ٔەرضىگە، غەخطىىە ھۆرِەت وۆزى ثىٍەْ لبرىّبٍذۇ. ثۇ ثىر 
ثىٕۇرِبٌٍىك ثوٌۇپ، ئېسىع ِبٔب ثۇ ٔولتىذىٓ ثبغٍىٕىذۇ ۋە ثۇٔىڭ ثىٍەْ چەوٍىٕىپ لبٌّبٍذۇ. ثىر 

ب، وۆپتۈرۈظ ۋە ِۇثبٌىغىٍەغتۈرۈظ ئىٕطبْ ثىر ٔەرضىٕىڭ لىّّىتىگە لبٔبئەت لىٍّىغبْ ۋالىتت
ئبضتب تۇِبٔغب ئبٍٍىٕىپ ھەلىمەتٕىڭ  – ِەٍذأغب وېٍىذۇ. وۆپتۈرِىچىٍىه ۋە ِۇثبٌىغە ئبضتب

ئۈضتىٕي ٍېپىػمب ثبغالٍذۇ ۋە ھەلىمەت وۆرۈّٔەش ھبٌغب وېٍىذۇ. ئۇٔىڭ ئورٔىٕي ھېططىَبت ۋە 
لىٍٕىڭ ئۇٌىذا ئبٌالھ ثەٌگىٍىگەْ وۆٌەڭگۈ ئېٍىػمب ثبغالٍذۇ. ٍىغىٕچبلٍىغبٔذا، ئىٕىبرچي ئە

ٔەرضىگە رازى ثوٌّبضٍىك ٍبتّبلتب. ئبٌالھ لوٍغبْ ئۆٌچەِگە رازى ثوٌّىغبٔالر، ئۆزٌىرى 
ثەٌگىٍىگەْ ئۆٌچەِٕي ئبٌالھ ثەٌگىٍىگەْ ئۆٌچەِذىٓ ئۈضتۈْ وۆرۈغىە ثبغالٍذۇ. ھەزرىتي 

ڭ ئبلىۋىتي ثۇٔىڭ دەٌىٍي. ئىطبغب ثوٌغبْ ِۇھەثجىتىٕي چەوتىٓ ئبغۇرۇپ زەھەرٌەپ لوٍغبٔالرٔى
ئۇالر پەلەت ھەزرىتي ئىطبٔىڭ ھەلىمىتٕي زەھەرٌەپال لبٌّبضتىٓ، ئۇ ئېٍىپ وەٌگەْ ھەلىمەتٕىّۇ 

ھەر لبٔذاق دۈغّىٕي ثۇٔچە چوڭ زىَبْ  ٔەثىگەزەھەرٌىذى ) ئۆزگەرتىۋەتتي (. ھبٌجۇوي، ثىر 
   ٍەتىۈزەٌّەٍتتي. 

بٍذىغبٍٔىمىذىٓ خەۋەر ثەرگەْ ثىر ضۈرە تەثجەت ضۈرىطي، ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ ئىّبْ ئېَتّ
ئبٍىتي، ثۇٔىڭغب ئوخػبظ ثىػبرەتٍەرٔىڭ توغرا چىممبٍٔىمىٕي  – 7ئىذى. ثۇ ضۈرىٕىڭ 

 ثىٍذۈرىذىغبْ ِەزِۇٔغب ئىگە:

 (. 7« )ئۇالرٔىڭ وۆپچىٍىىي ھەلمىذە ھۆوۈَ ثېرىٍىپ ثوٌذى، ئۇالر ئىّبْ ئېَتّبٍذۇ » 

جبْ ئۈزۈظ » ٕىپ ٔەلىً لىٍىٕغبْ ھەدىطتىىي تىرِىسىذا رەضۇٌۇٌالھمب ٔىطجەت لىٍى
ضۆزىٕىڭ، ئەضٍي ِەلطىتىٕي ئەوص « ئبٌذىذىىي وىػىگە ٍبضىٓ ضۈرىطىٕي ئولۇڭالر 

 ئەتتۈرگەْ ئبخىرەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەت تۆۋۀذىىي ئبٍەت ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ:

َناُه ٓت ِإَماـٍ ُمِبنيٍ ِإنَّا َْمُْن ُْمِْيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوَآثَارَ   ُىْم وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصيػْ

– ثىس، غۈثھىطىسوي، ئۆٌۈوٍەرٔي تىرىٍذۈرىّىس، ئۇالرٔىڭ ) دۇَٔبدا ( لىٍغبْ ) ٍبخػي» 
ٍبِبْ ( ئەِەٌٍىرىٕي ۋە ئىػٍىرىٕي خبتىرىٍەپ لوٍىّىس، ھەِّە غەٍئىٕي روغەْ دەپتەردە  

 (. 12« ) توٌۇق خبتىرٌەپ لوٍىّىس 

ٍۈگۈرگەْ ھبٌذا وەٌگەْ « ٍىراق جبٍىذىٓ » ٍبوي « وبتتىٍىرىذىٓ » ىڭ غەھەرٔ
 وىػىٍەر...
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ثۇ ضۈرە ِبٔب ثۇ وىػىٍەردىٓ ثىرضىٕىڭ ئبٌالھ ٔي لبٔذاق لىٍىپ رازى ۋە خۇرضەْ لىٍغبٍٔىمي 
طىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ. ثەزى ئبٌىٍّىرىّىس ثۇ لىططە لەھرىّبٔىٕىڭ ئبٔتبوَبٌىك ىلىطط

بٍٕىڭ ئىطّي ( ٍبغبچچي ھەثىت ئىىۀٍىىىٕي ئېَتىػمبْ. ضۈرىذە ) تۈروىَەدىىي ثىر ج
ثوٌۇپ، دۇَٔبٔىڭ لەٍىرىذە « ٍىرالتىٓ وەٌگەْ دەۋەتچىٍەر »  ،تؤۇغتۇرۇٌغبْ لەھرىّبْ

ثوٌىػىذىٓ لەتئىَٕەزەر، ھەلىمەتٕىڭ جبوبرچىطي ثوٌغبْ وىػىٍەرٔي تەضتىمالظ ئۈچۈْ ئۆز 
رلّىغبْ ۋە ھەلٕي ھىّبٍە لىٍغبْ ھەر لبٔذاق ثىر لەۋِي ثىٍەْ زىذدىَەتٍىػىپ لېٍىػتىٓ لو

وىػي ثوٌۇپ ۋە ثۇ ضۈرىذە تؤۇغتۇرۇٌغبْ ئۇ لەھرىّبْ ئۆز دەۋرىذىىي غۇ خىً وىػىٍەرٔىڭ 
 تىپىه ۋەوىٍىذۇر ) ٍۀي، ثۇ لەھرىّبٕٔي تبرىخمب ِەھىۇَ لىٍىپ لوٍغىٍي ثوٌّبٍذۇ (.

غۀچىطىذىىي زىتٍىك چۈ« لەدەر » ضۈرىذە ئبزغۇْ لەۋَ ثىٍەْ ئەٌچىٍەرٔىڭ 
ثىسگە » تەوىتٍۀگەْ. ئبزغۇْ لەۋَ، ھەلىمەتىە چبلىرغبْ ھەق ٍوٌذىىي پىذاوبر وىػىٍەرگە 

» (. ھەق ٍوٌذىىي وىػىٍەر  18دېَىػىذۇ ) « ثبالٍىئبپەت ) غۇٍِۇق ( ئېٍىپ وەٌذىڭالر 
» ثېرىذۇ؟ ٔېّە دەپ جبۋاپ  تب،غەوٍىذە جبۋاپ ثەرِەٍذۇ. ئۇٔذال« غۇٍِۇق ئەضٍىذە ضىٍەردە 

دەپ جبۋاپ ثېرىذۇ. ئبٍەتٕي ثىر پۈتۈْ « غۇٍِۇق ضىٍەرٔىڭ تبٌٍىػىڭالرغب ِۇٔبضىۋەتٍىه 
 ھبٌذا ئولۇٍٍي:

ْرُُتْ َبْل أَنْػُتْم قَػْوـٌ ُمْسرُِفوفَ   قَاُلوا طَائِرُُكْم َمَعُكْم أَِئْن ذُكّْ

ت لىٍىٕطب ) غۇَ ٔەضىھە -ئەٌچىٍەر: غۇٍِۇلۇڭالر ئۆزەڭالر ثىٍەْ ثىٍٍىذۇر. ضىٍەرگە ۋەز » 
 (. 19« ) پبي ئبالِطىٍەر؟ ( ھەرگىس ئۇٔذاق ئەِەش، ضىٍەر ھەددىذىٓ ئبغمۇچي لەۋِطىٍەر 

ٍۈگۈرۈپ وەٌگەْ « غەھەرٔىڭ ِۆتىۋەرٌىرىذىٓ » ٍبوي « ٍىراق جبٍىذىٓ » غەھەرٔىڭ 
(. غەھەرٔىڭ ٍىراق جبٍىذىٓ  20دېذى ) « ئي لەۋِىُ! ئەٌچىٍەرگە ئەگىػىڭالر » وىػي، 

ھبٌذا وېٍىذۇ. چۈٔىي، جۀٕەتىە « ٍۈگۈرگەْ » ەْ وىػىٍەر، ِبڭغبْ ھبٌذا ئەِەش، وەٌگ
ئبٌذىرِبً الغبٍالپ ِېڭىپ وىرگىٍي ثوٌّبٍذۇ. ئىٕطبْ جۀٕەتٕي وۆرگەْ ۋالىتتب ٍۈگۈرۈغي 
وېرەن. وىػي جۀٕەتٕي وۆرۈپ الغبٍالپ ِبڭطب توغرا ثوالِذۇ؟ ئىٕطبْ جۀٕەتٕىڭ ھىذىٕي 

ە ئبٌذىرِبً ِبڭبِذۇ؟ ثىر ئىسىذا تۇرۇپ لبٌغبٔالرغب، ئوٌتۇرغبٔالرغب، ئبٌغبْ زاِبت، ٍۀ
ٍبتمبٔالرغب ٔېّە دەٍّىس؟ ئۇالرٔىڭ ثىر ئىساھبتي ثوٌىػي ِۇِىىّٕۇ؟ غەھەرٔىڭ ٍىراق جبٍىذىٓ 
ٍۈگۈرۈپ وەٌگەْ جەضۇر وىػي ٍۈرىىىٕي، ئەلٍىٕي ۋە ئبغسىٕي ھەلىمەتٕىڭ ِبوبٔي ھبٌىغب 

 بخىرلي ثېىىتىّۇ ھەلىمەتٕىڭ ِبوبٔي ثوٌىذۇ، ٍۀي جۀٕەت:وەٌتۈرگۀٍىىي ئۈچۈْ، ئ

( ِبَا َغَفَر ِل َرِّبّْ َوَجَعَلِِن ِمَن 26ِقيَل اْدُخِل اْْلَنََّة قَاَؿ يَا لَْيَت قَػْوِمي يَػْعَلُموَف )
 (27اْلُمْكَرِمنَي )

غپىرەت وبغىي لەۋِىُ رەثجىّٕىڭ ِبڭب ِە» دېَىٍذى، ئۇ: « ئۇٔىڭغب جۀٕەتىە وىرگىٓ » 
 (. 27 – 26دېذى ) « لىٍغبٍٔىمىٕي ۋە ِېٕي ھۆرِەتٍىىٍەردىٓ لىٍغبٍٔىمىٕي ثىٍطە ئىذى 

– ضىٍەرگە ئبرلىّۇ» ئۀفبي ضۈرىطىذە، ثەدىر ئۇرۇغىٕىڭ ئۇ ئېغىر ۋە لېَىٓ وۈٍٔىرىذە 
( ئىالھىٌ  8:9« ) ئبرلب ) چۈغىذىغبْ ( ِىڭ پەرىػتە ثىٍەْ ٍبردەَ ثېرىّەْ  

ئبٌالر، و، لبٔذاق چۈغۈٔۈٌىػي وېرەن؟ ِۇغۇٔذاق ۋە ِۇغۇٔىڭغب ئوخػبظ ضجبضبرەتٍۀذۈرۈغي
ئبٌالھ ٔىڭ لبٔۇٍٔىرى دائىرىطي ئىچىذە ئىساھٍىٕىػي وېرەن. ئۇ لبٔۇٔالرٔي ٍۀە لۇرئبٔذىٓ 
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ئبٌالھ ھبالن لىٍىذىغبْ لەۋِٕي، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ئۈضتىگە ئبضّبٔذىٓ » تبپىّىس. ثۇ دائىرىذە 
 ئبٌىٕىڭ جبۋاثي ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌّبلتب:وض« ھبالن لىالِذۇ؟  ثىر لوغۇْ ئەۋەتىپ

( ِإْف َكاَنْت ِإَلَّ 28َوَما أَنْػَزْلَنا َعَلى قَػْوِمِو ِمْن بَػْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء َوَما ُكنَّا ُمْنزِِلنَي )
 (29َصْيَحًة َواِحَدًة فَِإَذا ُىْم َخاِمُدوَف )

ەۋِىٕي ) جبزاالظ ئۈچۈْ ( ئبضّبٔذىٓ لوغۇْ ) ٍۀي ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ ل» 
پەرىػتىٍەر ( چۈغۈرِىذۇق، ئۇٔىڭذىٓ ثۇرۇّٔۇ ثۇٔذاق لىٍّىغبٔىذۇق. ئەگەر ثۇ زۆرۈر ثوٌغبْ 
ثوٌطب، ثىر ئبۋاز ٍېتەرٌىه ثوٌىذۇ. ئۇ ۋالىتتب ئۇالر ئۆچۈپ لبٌغبْ چوغذەن لبپمبرا وۈٌگە 

 (. 29 – 28« ) ئبٍٍىٕىپ لبالتتي 

زېّىٕٕي تىرىٍذۈرگەْ ئۇ ) ئبٌالھ (دۇر. ٍەر ٍۈزىذىىي ثبرٌىك ئۆضۈٍِۈوٍەرٔي ئۆٌۈن 
(. ئىٕطبٔالر ثەزى ٔەرضىٍەر ھەلمىذە تېخي ھېچمبٔذاق  34 – 33ئۆضتۈرگەْ ئۇ ) ئبٌالھ (دۇر ) 

(. وېچە ۋە وۈٔذۈزٔي ثەٌگىٍىه ثىر ِەلطەت ثىٍەْ ٍبراتمبْ  36ِەٌۇِبتمب ئىگە ئەِەش ) 
 - 37ۇر ) تئبٌالھ  ٔگەْ جبٍغب لبراپ ضەٍر لىٍذۇرغبْظ ۋە ئبٍٕي ثەٌگىٍەلوٍب ئبٌالھ تۇر.

( ۋە  41(. ئىٕطبٔالر ٔەضٍىٕىڭ لۇرۇپ وېتىػىذىٓ ضبلالپ لبٌغۇچي ئۇ ) ئبٌالھ (دۇر )  40
ئىٕطبٔالر ٍوٌذىٓ چىمىپ ئېسىپ وەتّىطۇْ دەپ ئەٌچىٍەر ئەۋەتىع ئبرلىٍىك ئۇالرغب ٍوي 

(. ثۇ ٔېّەتٍەرٔىڭ غۈورىطي ثوٌطۇْ دەپ، ئبٌالھ  46ھ (دۇر )وۆرضىتىپ وەٌگەْ ئۇ ) ئبٌال
  (. 47ِۈٌۈوىٕي ٍولطۇٌالر ثىٍەْ تەڭ ثەھرىّبْ ثوٌۇغمب ثۇٍرىغبْ )  – ئۇالرغب ِبي

ئىٕطبْ، ھېطبپ وۈٔي ئبِبٔەت ثېرىٍگەْ ھەر ٔەرضىذىٓ جبۋاپىبرٌىممب تبرتىٍىذۇ. ٌېىىٓ 
 ئۇالر ئبخىرەت وۈٔىٕي ئىٕىبر لىٍّبلتب.

ىٕىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ضەوراتتب ٍبتمبٔالرغب ئولۇپ ثېرىٍىػي تەۋضىَە لىٍىٕغبٍٔىمىٕىڭ ضۈر
 جبۋاثي تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەردە ثبٍبْ لىٍىّٕبلتب:

ْم يَػْنِسُلوَف ) ( قَاُلوا يَا َويْػَلَنا َمْن بَػَعثَػَنا 51َونُِفَخ ِٓت الصُّوِر فَِإَذا ُىْم ِمَن اْْلَْجَداِث ِإََّل َرِّبِّْ
( ِإْف َكاَنْت ِإَلَّ َصْيَحًة َواِحَدًة فَِإَذا 52ِدنَا َىَذا َما َوَعَد الرَّْْحَُن َوَصَدَؽ اْلُمْرَسُلوَف )ِمْن َمْرقَ 

يٌع َلَديْػَنا َُمَْضُروَف ) ( فَاْليَػْوـَ ََل ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيًئا َوََل ُُتَْزْوَف ِإَلَّ َما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف 53ُىْم َجَِ
( ُىْم َوأَْزَواُجُهْم ٓت ِظََّلٍؿ َعَلى 55اَب اْْلَنَِّة اْليَػْوـَ ٓت ُشُغٍل فَاِكُهوَف )( ِإفَّ َأْصحَ 54)

( َسََّلـٌ قَػْوًَل ِمْن َربٍّ َرِحيٍم 57( َْلُْم ِفيَها فَاِكَهٌة َوَْلُْم َما َيدَُّعوَف )56اْْلَرَاِئِك ُمتَِّكُئوَف )
ـَ َأْف ََل تَػْعُبُدوا 59ُموَف )( َواْمَتاُزوا اْليَػْوـَ أَيػَُّها اْلُمْجرِ 58) ( َأَلَْ أَْعَهْد ِإلَْيُكْم يَا َبِِن َآَد

( َوَلَقْد َأَضلَّ 61( َوَأِف اْعُبُدوِن َىَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم )60الشَّْيطَاَف ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ ُمِبنٌي )
( اْصَلْوَىا 63ِذِه َجَهنَُّم الَِِّت ُكْنُتْم ُتوَعُدوَف )( ىَ 62ِمْنُكْم ِجِبَّلِّ َكِثْيًا أَفَػَلْم َتُكونُوا تَػْعِقُلوَف )
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( اْليَػْوـَ َٓمِْتُم َعَلى أَفْػَواِىِهْم َوُتَكلُّْمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد أَْرُجُلُهْم ِبَا  64اْليَػْوـَ ِبَا ُكْنُتْم َتْكُفُروَف )
 (65َكانُوا َيْكِسُبوَف )

ۋاً  »ىذىٓ چىمىپ رەثجي تەرەپىە ٍۈگۈرىذۇ. ئۇالر ضۇر چېٍىٕغبْ ھبِبْ ئۇالر لەثرىٍىر
دەٍذۇ  «ئىطىت! ثىسٔي ئۇخالۋاتمبْ ٍېرىّىسدىٓ ) ٍۀي لەثرىّىسدىٓ ( وىُ ئوٍغبتتي؟ 

) چۈٔىي ئۇالر ئىىىي ضۇر ئۇٍمۇضىذا ثوٌۇپ ئبزاپتىٓ خبٌىٌ ثوٌىذۇ ( ۋە ) جبۋاپٕي ئۆزٌىرى 
ثوٌطب وېرەن، ئەٌچىٍەر ھەلىمەتەْ راضت رەھّبْ ۋەدە لىٍغىٕي ِۇغۇ ) وۈْ (  »ثېرىذۇ (: 

دەٍذۇ. پەلەت ثىر ئبۋاز ثىٍۀال ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ھوزۇرىّىسغب ھبزىر لىٍىٕىذۇ.  «ئېَتمبٔىىەْ 
ئۇ وۈٔذە ھېچجىر ئىٕطبٔغب لىٍچە زۇٌۇَ لىٍىّٕبٍذۇ، ضىٍەر پەلەت لىٍغبْ ئىػىڭالردىٓ 

الٍىك ثوٌىطىٍەر (. غۈثھىطىسوي، ئۇ وۈٔذە جبۋاپىبرٌىممب تبرتىٍىطىٍەر ) ِۇوبپبت ٍبوي جبزاغب 
ئىچىذىذۇر. ئۇالر ۋە ئۇالرٔىڭ جۈپتىٍىرى ) جۀٕەتٍەرٔىڭ (  ٔېّەتجۀٕەت ئەھٍىٍىرى 

ضبٍٍىرى ئبضتىذا تەختٍەرگە ٍۆٌۀگەْ ھبٌذا ئوٌتۇرىذۇ. ئۇالر ئۈچۈْ جۀٕەتتە ) تۈرٌۈن ( 
تبرتمبْ ٔەرضىٍەر ثوٌىذۇ. ِبٔب ثۇ ِېۋىٍەر ثبر، ئۇالر ئۈچۈْ جۀٕەتتە ) ئۇالرٔىڭ ( وۆڭٍي 

غەپمىتي چەوطىس رەثجىڭٕي ضۆزى ثىٍەْ وەٌگەْ، تىً ثىٍەْ ئىپبدىٍىگۈضىس  - ِېھرى
 «ئي گۇٔبھىبرالر! ثۈگۈْ ) ثىر تەرەپىە ( ئبٍرىٍىڭالر! »  ضبئبدەتتۇر. ئەِّب ) گۇٔبھىبرالرغب (:

ٍىرى! غەٍتبٔغب چولۇّٔبڭالر، ئۇ ئي ئبدەَ ثبٌى »دېَىٍىذۇ. ضىٍەرگە ) ئەٌچىٍەر ئبرلىٍىك (: 
ھەلىمەتەْ ضىٍەرگە ئبغىبرا دۈغّۀذۇر، ِبڭىال ئىجبدەت لىٍىڭالر، ثۇ توغرا ٍوٌذۇر دەپ 
تەۋضىَە لىٍّىذىّّۇ؟ غۈثھىطىسوي، غەٍتبْ ضىٍەردىٓ ٔۇرغۇْ وىػىٍەرٔي ئبزدۇردى، ثۇٔي 

ٕىبر لىٍىػتب چىڭ چۈغۀّەِطىٍەر؟ ضىٍەرگە ۋەدە لىٍىٕغبْ جەھۀٕەَ ِبٔب ثۇ. ضىٍەر ئى
. غۇ وۈٔذە ئۇالرٔىڭ «تۇرغبٍٔىمٕىڭ ٔەتىجىطي ضۈپىتىذە ثۈگۈْ جەھۀٕەِگە وىرىڭالر 

ثېرىذۇ، پۇتٍىرى ئېغىسٌىرىٕي پېچەتٍىۋېتىّىس، ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي لوٌٍىرى ثىسگە ضۆزٌەپ 
 (. 65 – 51)  گۇۋاھٍىك ثېرىذۇ

ثۇ لبٔۇْ پەلەت ِەۋجۇدىَەتٕىڭ  تبوبِۇٌٍىػىع ِەۋجۇدىَەت تەۋە ثوٌغبْ لبٔۇٔذۇر.
ِبددىٌ تەرىپي ئۈچۈٔال ئەِەش، ِۀىۋىٌ تەرىپي ئۈچۈّٔۇ وۈچىە ئىگە. ئېٍېّېٕىتالر، 
ئۆضۈٍِۈوٍەر، ھبٍۋأالر ۋە ئىٕطبٔالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ثۇ لبٔۇْ، روھي ثىٍەْ ئۇالردىٓ ثىر 

ۀىۋىٌ ِبھىَەت پەٍذا دەرىجە ٍۇلىرى ئورۇٔذىىي ئبٌەِگە تەۋە ثوٌغبْ ئىٕطبٔذا ثىر ِ
لىٍىذۇ. ئبخىرەت ِبٔب ثۇ ِۀىۋىٌ تەرەپٕىڭ ٍۀە ثىر ٍۈزىٕي وۆرضىتىذۇ. جۀٕەت ئەضٍىذە 
ئىٕطبٕٔىڭ تبوبِۇٌٍىػىػىٕىڭ ئبخىرلي ثېىىتىذۇر. ۋەھىٌ ھبٍبت ٍوٌۇچىطىٕي ھەر خىً 

بٔالرغب، ٍۀي ئېسىػتىٓ ئبگبھالٔذۇرىذۇ. ثۇ ئبگبھالٔذۇرۇغالر ِەضئۇٌىَەت تۇٍغۇضىغب ئىگە ثوٌغ
 ( پبٍذا لىٍىذۇ. 70« ) لەٌت جەھەتتىٓ ( تىرىه ثوٌغبٔالرغب » 

 ضۈرە ئبٌالھ ٔىڭ ئەزىّىتي ۋە لۇدرىتىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ ثىر ئبثساش ثىٍەْ ئبخىرٌىػىذۇ.

ثۇٔي ثىٍّەٍّەْ، ثەٌىىُ ئبخىرلي » ئىجٓ ئبثجبضتىٓ ثۇ ضۈرىٕىڭ پەزىٍىتي ضوراٌغبٔذا، 
 :دېگەْ« ەن ئبٍىتي ئۈچۈْ ثوٌطب وېر

 َفُسْبَحاَف الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلّْ َشْيٍء َوإِلَْيِو تُػْرَجُعوفَ 
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ھەر ٔەرضىٕىڭ ئىگىٍىه ھولولي ئىٍىىذە ثوٌغبْ ئبٌالھ پبوتۇر، ) ئۆٌگۀذىٓ » 
 (. 83« ) وېَىٓ ( ئۇٔىڭ دەرگبھىغب لبٍتۇرۇٌىطىٍەر 

  
 

 ضۈرىطي فۇرلبْ
 

« ئبٍرىپ ثەرگەْ  ٕيٍبخػي ثىٍەْ ٍبِبٔ» ، «غبْ ٍبخػىٕي ٍبِبٔذىٓ ئبٍرى» ضۈرە، 
وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. فۇرلبْ لۇرئبٔذا ثبرٌىك « فۇرلبْ » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ 

پ ئىػٍىتىٍگەْ. چۈٔىي ئىػۀچٍىه ٔەلىٍّۇ، لىٍىۋەھىٍَەرٔىڭ ھەَ ضبغالَ ئەلىٍٕىڭ ضۈپىتي 
ٍىمٕي ضەتتىٓ، ھەلٕي ثبتىٍذىٓ، توغرىٕي ضبغالَ ئەلىٍّۇ ئىگىطىگە ٍبخػىٕي ٍبِبٔذىٓ، چىراٍ

ثىٍەْ  يئىطىّ« فۇرلبْ » ئەگرىذىٓ ئبٍرىػمب ٍبردەَ لىٍىذۇ. ثۇ ضۈرە ضبھبثىٍەردىٓ تبرتىپ 
 ئبتىٍىپ وەٌگەْ.  

ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ضۈرىٕىڭ ئۇضٍۇثي ۋە تېّىطي ثۇٔىڭغب دەٌىً ثوالالٍذۇ. ئىجٓ 
ئبٍەتٍەرٔىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي  – 70 – 68ئبثجبضتىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ 

ئەثي ثەرزە رىۋاٍىتي رەت لىٍّبلتب  ىٓلبراغٕي، ٍۀە ئىجٓ ئبثجبضتىٓ ٔەلىً لىٍىٕغبْ، لبضُ ث
 تىٍغب ئبٌذىغبْ ئۆٌچەٍِەرِۇ رەت لىٍّبلتب.   ذە) ثۇخبرى (. چۈٔىي، ثۇ لبراغٕي ئۀئبَ ضۈرىطى

 –ذە تىسىٍغبْ لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىۋٌىرىذە ٍبضىٓ ِەزگىٍ يدەضٍەپىِەزوۇر ضۈرە 
ئىّبْ ۋە وۇپۇر ئبرىطىذىىي جەڭٕي  ھەَ فبتىر ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ضۈرىٕىڭ ئىطّي

ٍىٍىذا ٔبزىً  – 6ٍبوي  – 5ٕىڭ دەۋەت ىٕىڭضۈر ثۇچۆرىذىگەْ ِەزِۇٔي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، 
ِەزگىٍذە، ئىٕىبر لىٍغۇچىالر ضېپىذە دۈغّۀٍىه  ثوٌغبٍٔىمىٕي تەخّىٓ لىٍغىٍي ثوٌىذۇ. ثۇ

ۋەھىَٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ئۇضٍۇثىغب ئۇالر ، ثوٌۇپ ثبغٍىغبْ گەۋدىٍىٕىػىەپوزىتطىَىطي تېخىّۇ 
 (.  32 – 31لىٍىػمبٔىذى )   ئىتىراز

ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي ئىالھىٌ تىرىٍذۈرۈظ الھىَەضي ثوٌغبْ ۋەھىٌ ثوٌۇپ، ضۈرىذە 
ضەۋەثي، ھېىّىتي، ِەلطىتي ۋە ئەھّىَىتي لبتتىك ٔبزىً ثوٌۇظ تي، ۋەھىَٕىڭ ِبھىَى

 ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ثىر پۈتۈٍٔۈوىە ئىگە.  ضۈرە تەوىتٍۀگەْ. ثۇ ٔولتىذىٓ ئېٍىپ ئېَىتمبٔذا، 
ئبٍرىغۇچي « ٍبخػىٕي ٍبِبٔذىٓ، ھەلٕي ثبتىٍذىٓ، توغرىٕي خبتبدىٓ » فۇرلبْ ضۈرىطي 

ٔغبْ. فۇرلبْ پەلەت ۋەھىَٕىڭ ضۈپىتي ثوٌۇپال  لبٌّبضتىٓ، ۋەھىَٕي تىٍغب ئېٍىع ثىٍەْ ثبغال
ۋەھىٌ ثىٍەْ غەوىٍٍۀگەْ ئەلىٍٕىڭّۇ ضۈپىتىذۇر. چۈٔىي ۋەھىٌ ئەلىٍٕي ثۇ ضۈپەتىە ئىگە 

 لىٍىع ئۈچۈْ ٔبزىً ثوٌغبْ. 
تەۋھىذ تېّىطي ھەر ضۈرىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئبٔب تېّب. ثۇ تېّب ثەزىذە جۇظ ئۇرۇپ ئبلمبْ 

ثىر لبراغتب ئېٕىك ِەٌۇَ ثوٌىذۇ. ثەزىذە ٍەر ئبضتىذا ئبلمبْ وبرىس ضۈٍىذەن ضبداضىس،  دەرٍبدەن
تەۋھىذ ۋە ئبخىرەتىە ئىّبْ  ثۆٌىىىذەوۆرۈّٔەش ھبٌذا تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. ثۇ ضۈرىٕىڭ ثىرىٕچي 

(. ئبخىرەتىە ئىػۀّەٍذىغبٔالر ثىر وۈٔي ثۇ  19 – 2چبلىرىمي ئېٕىك ھبٌذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 
ثۇ ضۈرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ  لىمەت ثىٍەْ ٍۈزٌىػىذۇ. ئۇ وۈٔذە ئۇالرغب دېَىٍىذىغبْ ضۆزٌەرھە

 تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەر ئولۇغبٔالرٔىڭ ٍۈرىىىٕي تىترىتىذۇ: ثوٌۇپ،
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 ََل َتْدُعوا اْليَػْوـَ ثُػُبورًا َواِحًدا َواْدُعوا ثُػُبورًا َكِثْيًا

« ، تبالً ئۆٌۈٍِەرٔي تىٍەڭالر ) دېَىٍىذۇ ( ئۇالرغب ( ثۈگۈْ ضىٍەر ثىر ئۆٌۈِٕي ئەِەش» ) 
 (14  .) 

لبرىتىٍغبْ ئىتىراز ۋە ۋەھىَٕىڭ ثۇ خىً ئىتىرازالرغب ثبغمب  ٔەثىگەٍۀە، ئىٕطبْ 
 ئەِّب ئۆزگىچە ثوٌغبْ جبۋاثي ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ: ،ضۈرىذىىىٍەرگە ئوخػبظ ثەرگەْ

ال ئەٌۋەتتە تبِبق ٍەٍتتي، ٍەرٔىڭ ھەِّىطىٔەثىثىس ضۀذىٓ ئىٍگىرى ئەۋەتىەْ » 
 (.   20« ) ثبزارالردا ِېڭىپ ٍۈرەتتي 

ِەوىىٍىه ِۇغرىىٍەرٔىڭ وۆزى، پىً چىػىذىٓ ٍبضبٌغبْ تەختتە ئوٌتۇرغبْ، ئىٕطبٔالرغب 
» دەپ ِەغرۇرالٔغبْ، ِۇئبِىٍىطي، ھبٌي ۋە تەرزى ثىٍەْ « ِەْ ضىٍەردىٓ پەرلٍىك ثىرى » 

ٌىذىغبْ ثىرضىٕي ثو ىذەدېگۀذەن ِۇئبِىٍ« پ لبٌّبڭالر ِېٕي ئۆزەڭالرغب ئوخػبظ دەپ ئوٍال
ٌېىىٓ ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِذا ئۇالر ئىسدەۋاتمبْ ثۇ ئۆزگىچىٍىه ٍوق  ذى.ئىسدەۋاتمبٔى

ٔېّىگە ثۇٔچە تىترەٍطەْ؟ ِۀّۇ ضبڭب »  ،وىػىگە ەپ تۇرغبْتىتر ۇپئىذى. ئۇ ئبٌذىذا لورل
« ئىٕطبْ » ۋە « ثۀذە » دېگەْ « ڭ ئوغٍي ئوخػبظ لۇرتىٍغبْ گۆظ ٍېگەْ ثىر ئبٍبٌٕى

« ثىسگە ثىر ئىٕطبٕٔىڭ ئورٔىغب ثىر پەرىػتە ئەۋەتىٍگەْ ثوٌطىچۇ » ئىذى. ئۇٔذالتب 
(. ئۇالرٔىڭ ِەلطىتىٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي جبٔبثي ئبٌالھ  21دېگۈچىٍەرٔىڭ ِەلطىتي ٔېّە؟ ) 

وي، ئۇالر ئىچىي دۇَٔبضىذا ئۆزٌىرىٕي غۈثھىطىس» ثۇ ئبٍەتٕىڭ ئبخىرىذا ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍغبْ: 
 (. 21« ) چوڭ تۇتتي ۋە توٌىّۇ ھەددىذىٓ ئبغتي 

 ئي ئبٌالھ! ضبڭب لۇرثبْ ثوٌّبً وىّگە لۇرثبْ ثوٌىّىس؟
ٌىىىگە تبٍبٔغبْ ئەخاللىٕي تبغالپ، « ئبدىّىٌ » ٌىىي ۋە «ثۀذە » ئبٌالھ رەضۇٌىٕىڭ 

ثىٍەْ  ٔەثيئىطىت! » ي ٍبلتۇرغبٔالر ثىر وۈٔي ئۆزىگە پىرئەۋٍٔەرٔىڭ ۋە ٔەِرۇتالرٔىڭ تەرزىٕ
) ٔىجبتٍىك ( ٍوٌىٕي تۇتطبِچۇ. ئىطىت! پبالٔىٕي دوضت تۇتّىغبْ ثوٌطبِچۇ؟ لۇرئبْ ِبڭب 

« غۈثھىطىسوي، ئبزدۇردى  –، غەن ٍٓەتىۀذىٓ وېَىٓ، ئۇ ) ٍۀي پبالٔچي ( ِېٕي لۇرئبٔذى
ٍّبضٍىمٕىڭ ثىردىٕجىر ٍوٌي، ۋەھىَگە چىڭ (. ئبٍەتٕىڭ ئبخىرىذا پۇغبٍّبْ لى 28 – 27دەٍذۇ ) 

ٍېپىػىع ئىىۀٍىىي وۆرضىتىٍگەْ. ھەِّىّىسٔىڭ ٍىٍىىٍىرىّىسٔي لوغۇپ تىترىتىذىغبْ ئۇ 
ِۆجىسىۋىٌ ئبٍەت ثۇ ٍەردە تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. ئىٕطبٕٔىڭ ھەلىمەت ئىسدەظ ٍوٌىذا ۋەھىَٕىڭ 

ېطبپ وۈٔىذە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ ِۇٔبزىرە تەٌەپ لىٍّىغۇدەن ئورٔي تەوىتٍۀگەْ ثۇ ئبٍەت، ھ
 غىىبٍىتىٕي ثبٍبْ لىٍّبلتب:

 َوقَاَؿ الرَُّسوُؿ يَا َربّْ ِإفَّ قَػْوِمي اَّتََُّذوا َىَذا اْلُقْرَآَف َمْهُجورًا

 (.  30« ) ٍب رەثجي! غۈثھىطىسوي، ِېٕىڭ لەۋِىُ ثۇ لۇرئبٕٔي تبغالٔذۇق لىٍىپ لوٍذى » 
ەٌىّىطي، ِەترۇق ِۀىطىٕي ثىٍذۈرِەٍذۇ. ِەترۇق، و« ِەھجۇر » ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 

ٔەرضە ئۈچۈْ « لوٌذىٓ چىمىرىۋەتىەْ » ، «ئۆزىذىٓ ٍىرالالغمبْ » ، «تەرن لىٍىٕغبْ » 
وېرەوىە » ، «روٌي لبٌّىغبْ » وەٌىّىطي، لوٌىذا ثوٌطىّۇ  « ِەھجۇر» ئىػٍىتىٍىذۇ. ٌېىىٓ، 

ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. « ِۇئبِىٍە لىٍىٕغبْ لوٌىذا ثوٌطىّۇ خۇددى ٍولتەن » ، «وەٌّەٍذىغبْ 
ِبٔب ثۇ لۇرئبٕٔىڭ ِەھجۇر لىٍىٕىػي ثوٌۇپ، رەضۇٌۇٌالھ دەرگبھي ئىالھىَذە ثۇ ئەھۋاي 

 ئۈضتىذىٓ غىىبٍەت لىٍىذۇ.  
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ئەِەش. ثۇ  ٔەثيرەضۇٌۇٌالھ، ئۈِّىتي تەرىپىذىٓ ۋەھىٌ ِەھجۇر لىٍىٕغبْ ثىردىٕجىر 
، غۇٔذالال ۋە ھبرۇْ ثىٍەْ پىرئەۋْ ۋە لەۋِىگە ئەۋەتىٍگەْئبٍەتٕىڭ ئبرلىطىذا ھەزرىتي ِۇضب 

تىٍغب  ھەزرىتي ٔۇھ ثىٍەْ لەۋِىگە، ئبد ۋە ضەِۇدلب، رەش ئبھبٌىطىگە ئەۋەتىٍگەْ ۋەھىٍَەر
 (.   39 – 35ئېٍىٕىپ ثۇ رىئبٌٍىك ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 

ەپطي ٔ» ئبرلىٍىك ثۇ ۋەھىَگە لبرغي چىممۇچىالرٔىڭ  ۋەھىَٕي ٍەتىۈزگەْ ئەٌچي
ئەلٍىٕي ئىػٍەتّەٍذىغبْ » (، ثۇالرٔىڭ  43ئېَتىپ ) « خبھىػىٕي ئىالھالغتۇرىۋاٌغبٍٔىمىٕي 

 ( تەوىتٍۀگەْ.  44« ) چبھبر پبٍالرغب ئوخػبپ لبٌغبٍٔىمي » ئىىۀٍىىي، غۇڭب « وىػىٍەر 
ضۈرىذە رەھّبْ ٍبخػي وۆرىذىغبْ ثۀذىٍىرىٕىڭ ئۇٔىڭغب لبٔذاق دۇئب لىٍىذىغبٍٔىمىٕي 

ىّىس. پەلەت لبٔذاق دۇئب لىٍىذىغبٍٔىمىٕىال ئەِەش، ٍۀە ئۇالرٔىڭ ضۈپەتٍىرىذىّٕۇ وۆر
 خەۋەردار ثوٌىّىس:

( 63َوِعَباُد الرَّْْحَِن الَِّذيَن َٙمُْشوَف َعَلى اْْلَْرِض َىْونًا َوِإَذا َخاطَبَػُهُم اْْلَاِىُلوَف قَالُوا َسََّلًما )
ْم ُسجَّ  ( َوالَِّذيَن يَػُقوُلوَف رَبػََّنا اْصِرْؼ َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإفَّ 64ًدا َوِقَياًما )َوالَِّذيَن يَِبيُتوَف لَِرِّبِّْ

( َوالَِّذيَن ِإَذا أَنْػَفُقوا َلَْ ُيْسرُِفوا وَََلْ 66( ِإنػََّها َساَءْت ُمْستَػَقرِّا َوُمَقاًما )65َعَذابَػَها َكاَف َغَراًما )
( َوالَِّذيَن ََل َيْدُعوَف َمَع اللَِّو ِإَْلًا َآَخَر َوََل يَػْقتُػُلوَف النػَّْفَس 67َواًما )يَػْقتُػُروا وََكاَف بَػنْيَ َذِلَك قػَ 

( ُيَضاَعْف لَُو اْلَعَذاُب يَػْوـَ 68الَِِّت َحرَّـَ اللَُّو ِإَلَّ بِاْلَْقّْ َوََل يَػْزنُوَف َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك يَػْلَق أَثَاًما )
ُؿ اللَُّو 69يِو ُمَهانًا )اْلِقَياَمِة َوَ٘مُْلْد فِ  ( ِإَلَّ َمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَمًَّل َصاِْلًا فَُأولَِئَك يُػَبدّْ

ِِِْم َحَسَناٍت وََكاَف اللَُّو َغُفورًا َرِحيًما ) ( َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِْلًا فَِإنَُّو يَػُتوُب ِإََّل اللَِّو 70َسيَّْئا
( َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُّْروا 72 َيْشَهُدوَف الزُّوَر َوِإَذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكَراًما )( َوالَِّذيَن ََل 71َمَتابًا )

َها ُصمِّا َوُعْمَيانًا ) ْم َلَْ ٘مَِرُّوا َعَليػْ ( َوالَِّذيَن يَػُقوُلوَف رَبػََّنا َىْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا 73بَِآيَاِت َرِّبِّْ
( أُولَِئَك ُٖمَْزْوَف اْلُغْرَفَة ِبَا َصبَػُروا َويُػَلقَّْوَف ِفيَها 74َأْعنُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماًما ) َوُذرّْيَّاتَِنا قُػرَّةَ 

 (76( َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَػَقرِّا َوُمَقاًما )75َتَِيًَّة َوَسََّلًما )

ى زېّىٕذا ئۆزٌىرىٕي تۆۋەْ ِەرھەِەتٍىه ئبٌالھ ٔىڭ ) ٍبخػي وۆرىذىغبْ ( ثۀذىٍىر» 
» تۇتۇپ تەِىىٍٕىه ثىٍەْ ِبڭىذۇ، ٔبدأالر ئۇالرغب ) ٍبلتۇرِبٍذىغبْ ( ضۆز لىٍطب، ئۇالر: 

دەٍذۇ ) ٍۀي گۇٔبھ ثوٌّبٍذىغبْ ضۆزٌەرٔي لىٍىذۇ (. ئۇالر « ضىٍەرگە ئبِبٍٔىك تىٍەٍّىس 
» ئۆتىۈزىذۇ. ئۇالر: ثىٍەْ وېچىٍەرٔي پەرۋەردىگبرىغب ضەجذە لىٍىع ۋە لىَبِذا تۇرۇظ 

رەثجىّىس! ثىسدىٓ جەھۀٕەَ ئبزاثىٕي دەپئي لىٍغىٓ، جەھۀٕەِٕىڭ ئبزاثي ھەلىمەتەْ ٔبھبٍىتي 
دەٍذۇ.  ئۇالر ئىٕفبق « لبتتىك، غىذدەتٍىىتۇر. ئۇ ھەلىمەتەْ ٍبِبْ لبرارگبھتۇر، ٍبِبْ جبٍذۇر 

ۇراھبي ثوٌىذۇ. ئۇالر ئبٌالھ لب لىٍغبٔذا، ئىطراپچىٍىمّۇ لىٍّبٍذۇ، ثېخىٍٍىمّۇ لىٍّبٍذۇ، ئوتت
ئىىىىٕچي ثىر ِەثۇدٔي غېرىه لىٍّبٍذۇ، ئبٌالھ ھبراَ لىٍغبْ ٔبھەق ئبدەَ ئۆٌتۈرۈظ ئىػىٕي 
لىٍّبٍذۇ، زىٕب لىٍّبٍذۇ. وىّىي ثۇ ) گۇٔبھالر (ٔي لىٍىذىىەْ، گۇٔبھمب چۈِگەْ ثوٌىذۇ، 
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ٍەپ ئبزاپ لىٍىٕىذۇ، ئۇ ِەڭگۈ ئبخىرەتتە جبزاغب الٍىك ثوٌىذۇ. لىَبِەت وۈٔي ئۇٔىڭغب ھەضطى
ثۇ دۇَٔبدىىي ۋالتىذا (  ئبزاپ ئىچىذە خبرالٔغبْ ھبٌذا لبٌىذۇ. پەلەت ) ئۇالرٔىڭ ئىچىذىٓ ( )

تەۋثە لىٍغبْ، ئىّبْ ئېَتمبْ ۋە ٍبخػي ئەِەٌٍەرٔي لىٍغبٔالرال ثۇ ھبٌذا لبٌّبٍذۇ، ئبٌالھ 
توٌىّۇ ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر ۋە  ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٍبخػىٍىممب ئبٌّبغتۇرىذۇ، ئبٌالھ

ِەرھەِەت لىٍغۇچىذۇر. وىّىي ) گۇٔبھٍىرىغب ( تەۋثە لىٍىذىىەْ ۋە ئەِەٌىٕي تۈزەٍذىىەْ 
) ِەضئۇٌىَەتچبْ ثوٌطب (، ئۇ ئبٌالھ لب ٍۈزٌۀگەْ ثوٌىذۇ ) ٍۀي ئبٌالھ ئۇٔىڭ تەۋثىطىٕي 

ثەرِەٍذۇ، ٍبِبْ ضۆزٌەرٔي  لوثۇي لىٍىپ، ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌىذۇ (. ئۇالر ٍبٌغبْ گۇۋاھٍىك
ئبڭالپ لبٌغبْ چبغذا ئبٌىَجبٔبپٍىك ثىٍەْ ئۆتۈپ وېتىذۇ. ئۇالرغب رەثجىٕىڭ ئبٍەتٍىرى 

ٔەضىھەت لىٍىٕغبٔذا، گبش، وورالردەن ئبڭالپ،  –ئەضٍىتىٍگەْ، ئۇٔىڭ ثىٍەْ ۋەز 
ىّىس ئبرلىٍىك ئي رەثجىّىس! ثىسگە ئبٍبٌٍىرىّىس ۋە ئەۋالدٌىر» چۈغۀّەضتىٓ ٍۈرِەٍذۇ. ئۇالر: 

غبدٌىك ثېغىػٍىػىڭٕي ) ٍۀي ثىسگە ضبڭب ئىتبئەتّەْ ئبٍبي ۋە پەرزۀت ئبتب لىٍىػىڭٕي ( 
تىٍەٍّىس، ثىسٔي تەلۋادارالرٔىڭ پېػىۋاضي ) ٍۀي تەلۋادارالرٔىڭ ٔەِۇٔىطي، ٍبخػىٍىممب 

ئۈچۈْ جۀٕەت دەٍذۇ. ئۀە غۇالر لېَىٕچىٍىمالرغب ضەثىر لىٍغبٍٔىمي « دەۋەت لىٍغۇچي ( لىٍغىٓ 
غبدٌىك ۋە  ەغىە ئبجىس وېٍىذىغبْثىٍەْ ِۇوبپبتٍىٕىذۇ، ئۇالر جۀٕەتتە تىً ثىٍەْ ئىپبدىٍ

ضبالَ ثىٍەْ لبرغي ئېٍىٕىذۇ. ئۇالر جۀٕەتتە ِەڭگۈ لبٌىذۇ، جۀٕەت ٔېّە دېگەْ گۈزەي 
 (.  76 – 63« ) لبرارگبھ! ٔېّە دېگەْ گۈزەي جبً! 

لىٍغبْ ھبٌذا  خىتبةَتّىغبْ وىػىٍەرگە ئورتبق ضۈرە ئىّبْ ئېَتمبْ ۋە ئىّبْ ئې
 ئبخىرٌىػىذۇ:

بْػُتْم َفَسْوَؼ َيُكوُف لَِزاًما  ُقْل َما يَػْعَبأُ ِبُكْم َرِّبّْ َلْوََل ُدَعاؤُُكْم فَػَقْد َكذَّ

 (.  77« ) ئەگەر ضىٍەرٔىڭ دۇئبٍىڭالر ثوٌّىطب، رەثجىُ ضىٍەرگە پەرۋا لىٍّبٍذۇ »  
ٕىڭ ضورىٍىػىٕي ئبٔچە ٍبلتۇرۇپ وەتّەٍذۇ. ٌېىىٓ ئبٌالھ ثۀذە ئۆزىذىٓ ثىر ٔەرضى

 ئۆزىذىٓ ثىر ٔەرضە تەٌەپ لىٍىٕىػىذىٓ خۇرضەْ ثوٌىذۇ. 
 
 

 رەھّبْ ضۈرىطي
 

ثۇ ضۈرە لۇرئبٔذا ئبٌالھ ٔىڭ ئىطّي ثىٍەْ ثبغٍىغبْ ٍىگبٔە ضۈرە ثوٌۇپ، ثىرىٕچي ئبٍەتتە 
ئىىۀٍىىىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ٔجەضي ِەرھەِەتٕىڭ چەوطىس ِە» تىٍغبْ ئېٍىٕغبْ ئبٌالھ ٔىڭ 

 ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. « رەھّبْ » 
 ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. « رەھّبْ » ضۈرە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ دەۋرىذىّۇ 

» ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ  – 60رەھّبْ ضۈرىطي، ئىٕىبر لىٍغۇچىالرٔىڭ فۇرلبْ ضۈرىطي 
ً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. ضۈرىٕىڭ ئۇضٍۇثي ئبٌغبْ جبۋاپ ثوٌۇپ ٔبزىوض« ؟ رەھّبْ دېگەْ ٔېّە

ثۇٔىڭذىٓ ۋە ِەزِۇٔي ثبغتىٓ ئبخىرى ۋاضتىٍىك ھبٌذا ِۇغۇٔذاق ثىر جبۋاپ خبراوتېرىگە ئىگە. 
ئبٍەتٍىرى  – 20 – 19ئىىىي ضۈرە ئبرىطىذىىي ٍۀە ثىر ِۇٔبضىۋەت، ثۇ ضۈرىٕىڭ ثبغمب 

ئوخػبغٍىمي. ھەزرىتي ئەضّبدىٓ ئبٍىتي ئبرىطىذىىي ِەزِۇْ  – 53ثىٍەْ فۇرلبْ ضۈرىطىٕىڭ 
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ھۀجەي رىۋاٍىتىگە  ىٓئبٍىتي ئىّب لىٍىٕغبْ ئەھّەت ث – 94وەٌگەْ ۋە ھىجر ضۈرىطىٕىڭ 
 ئبضبضالٔغبٔذا، ثۇ ضۈرە ھىجر ضۈرىطىذىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبْ. 

 ئورۇٔغب – 13ئەضىر ضۈرىطي ئبرىطىغب، ٍۀي  –تەرتىۋىذە غەرھ  ٔۇزۇيئىجٓ ئبثجبضٕىڭ 
ئورۇٔغب  – 97ئىٕطبْ ضۈرىطي ئبرىطىغب، ٍۀي  –ھەزرىتي ئوضّبْ تەرتىۋىذە رەئىذ  ٍغبْ.ىتىس

تىسىٍغبْ. ثىرىٕچىطي ثەن ثبٌذۇر، ئىىىىٕجىطىذە ثەن وەچ ثوٌۇپ لبٌغبْ. جبثىر تەرتىۋىذە 
 فۇرلبْ ضۈرىطىذىٓ وېَىٓ وېٍىذۇ، ئەڭ توغرىطي ثۇ. 

ئبغىبرە ئولۇغبْ  –وەثىذە ئوچۇق ئىجٓ ھىػبِٕىڭ ٔەلىً لىٍىػىچە، ئىجٓ ِەضئۇد ضۈرىٕي 
ئبٌالھ » ۋە ِۇغرىىالرٔىڭ ھۇجۇِىغب ئۇچرىغبْ ثوٌۇپ، ئۇ ثۇ ھەلتە ِۇٔذاق دېگەْ: 

 –ئەش « ) دۈغّۀٍىرىٕي ثۇٔىڭذىٓ ئىٍگىرى ثۇٔچە ئبجىس، ثىچبرە ھبٌەتتە وۆرِىگۀىذىُ 
 تۇْ ٔەثەۋىََە (. ەضىر

. رەھّبْ ضۈرىطي ئولۇٌغبٔذا ٔەجُ ضۈرىطي غېرىىٕي ئەٍىپٍەظ دەۋرىٕي ئبچمبٔىذى
ِۇغرىىالرٔىڭ غبٌجىرٌىك ثىٍەْ ھۇجۇَ لىٍىػىٕي، ثۇ ثبضمۇچتب تېخىّۇ گۈٌٍۀگەْ لۇرئبْ 

 دەۋىتىە لبرىتب ِۇغرىىالرٔىڭ ھەٍۋە لىٍىػي دەپ چۈغۀطەن ثوٌىذۇ.  
ٍىٍىذا ٔبزىً  – 6ٍبوي  – 5ثۇ ِەٌۇِبتالرغب ئبضبضالٔغبٔذا، ِەزوۇر ضۈرە رىطبٌەتٕىڭ 

 بْ ثوٌطب وېرەن. ثوٌغ
ثبالغەت جەھەتتىٓ وىػىٕي ھەٍراْ لبٌذۇرىذىغبْ ثۇ ضۈرە، غبۋلۇٔطىس ئبلمبْ دەرٍبغب 

. ضۈرە ئبٌالھ ٔىڭ ۇلىٍىذ خىتبةوىػىٕىڭ روھي دۇَٔبضىغب  ە ثىر ئۇضٍۇة ثىٍەْئوخػبظ ئۆزگىچ
ىٍغبٔذا، غەپمىتىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ. ثۇ رەھّەتٕي ثبٍبْ ل –ئىٕطبٔغب ثوٌغبْ رەھّىتي، ِېھرى 

ھىذاٍەتٕىڭ، ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبٔغب » ثىرىٕچي ئورۇٔغب لوٍغبْ. ثۇ ئبرلىٍىك ّىتىٕي ئۋەھىٌ ٔې
 تەوىتٍىّەوتە.   « ٍىرى ئىچىذە ثىرىٕچي ئورۇٔذا تۇرىذىغبٍٔىمىٕي ٔېّەتثەرگەْ 

ھۇضٕبدىٓ ثىرضي ثىٍەْ ثبغٍىغبْ تەن ضۈرە ثوٌۇپ، ثۇ ئىطىُ  –ضۈرە لۇرئبٔذا ئەضّبئي 
وەٌىّىطىذە تىٍغب « ثىطّىٍالھىر رەھّبٔىر رەھىُ » وىٍّىه ضۈپىتىذە ئىػٍىتىذىغبْ  ئىالھىٌ

» دۇر.  ثىر ِۀىذە ِۇغرىىالرٔىڭ « ئەر رەھّبْ» ئېٍىٕغبْ ئىىىي ئىطىّذىٓ ثىرضي ثوٌغبْ 
جبۋاپتۇر. ثۇ جبۋاپٕي ٍبخػي چۈغۈٔۈظ ئۈچۈْ، ئبٌىغب ودېگەْ ض« رەھّبْ دېگەْ ٔېّە؟ 

ثىٍىػىّىس زۆرۈر.  ۋالتىذىىي روھي ھبٌىتىٕي ۋە ۋەھىَگە تۇتمبْ ِۇئبِىٍىطىٕيئۆز ِۇغرىىالرٔىڭ 
ئىطّىغب ضوغۇق ٔەزەردە لبرىغبْ ثوٌۇپ، ثۇ وەٌىّىٕي « رەھّبْ » ِۇغرىىالر ثبغتىٓ تبرتىپ 

ئىػٍىتىػتىٓ ئۆزىٕي تبرتمبْ، ھەتتب ثۇ ئىطىّذىٓ ٔەپرەتٍۀگەْ. ثۇ پوزىتطىَىطىٕي ئبخىرلي 
 . غتۇرغبْالٔەپىطىگە داۋاِ
. ِەوىە ئېٕىك وۆرەٌەٍّىسٍىٍىذىىي ھۇدەٍجىَە ضۈٌھىطىذە ثۇ ِۇئبِىٍىٕي  – 6ھىجرەتٕىڭ 

ر، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضۈٌھي وبتىجي ثوٌغبْ ھەزرىتي ئەٌىگە ئبِ ىٓھەٍئىتىٕىڭ رەئىطي ضۇھەًٍ ث
 وەٌىّىطىگە لبرغي چىممبْ ۋە: « ثىطّىٍالھىر رەھّبٔىر رەھىُ » ٍبزدۇرغبْ 

 دېگەْ. « ېگەْ ٔېّە؟ ثىطّىىەٌالھۇِّە  دەپ ٍبز!رەھّبْ د» 
ٔي ئىٕىبر «رەھّبْ » رەھّبْ ضۈرىطىٕىڭ تۇٔجي ئبٍەتٍىرى، جبھٍىَەت ئىٕطبٍٔىرىٕىڭ 

لىٍىػىغب ثېرىٍگەْ ثىر جبۋاپ خبراوتېرىغب ئىگە. ئۇالرغب لوٍبظ ثىٍەْ ئبٍٕىڭ، ٍەر ثىٍەْ 
سالرٔىڭ ۋە تبغالرٔىڭ ئىٕطبٕٔىڭ ئبضّبٕٔىڭ، وېچە ثىٍەْ وۈٔذۈزٔىڭ، دەرٍب ثىٍەْ دېڭى

 ئەِرىگە ثېرىٍگۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. 
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ئەگەر ئىٕطبْ ئۆزىٕي ئوراپ تۇرغبْ تەثىئەت دۇَٔبضىغب رەھّەت ٔەزىرى ثىٍەْ لبرىطب، 
رەھّبٕٔىڭ رەھّىتىٕي وۆرىذۇ. تۆۋۀذە رەھّبٕٔىڭ رەھّىتىٕىڭ تەجەٌٍىرىٕي، رەھّبٕٔىڭ 

 وبالِىذىٓ ثىرٌىىتە ئولۇٍٍي: 

ْنَساَف )2( َعلََّم اْلُقْرَآَف )1الرَّْْحَُن ) ( الشَّْمُس َواْلَقَمُر 4( َعلََّمُو اْلبَػَياَف )3( َخَلَق اْْلِ
 (6( َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِف )5ِِبُْسَباٍف )

رەھّبْ. لۇرئبٕٔي ئۆگەتتي، ئىٕطبٕٔي ئۇ ٍبراتتي. ئۇٔىڭغب ِەلطىتىٕي ئۇلتۇرۇغٕي » 
ۈْ ثىٍەْ ئبٍٕي ) ئۆز ثۇرجٍىرىذا ( ِۇئەٍَەْ ھېطبة ثوٍىچە ضەٍر لىٍذۇرغبْ ئۆگەتتي. و

ضەجذە لىٍىذۇ ) ٍۀي رەھّبٕٔىڭ ئەِرىگە ئۇٔىڭغب دەرەخٍەر  –چۆپٍەر، دەي  –ئۇدۇر. ئوت 
 (. 6 – 1« ) ثوٍطۇٔىذۇ ( 

 ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ.« رەھّەت لىٍغۇچي، ِۇتٍەق رەھّەتٕىڭ ِۀجەضي » رەھّبْ،  –ئەر 
ئىطّىغب « ئبٌالھ » ضۆز توِۇرىذىٓ تۈرٌىٕىپ چىممبْ ثوٌۇپ، خۇددى « رەھُ » ثۇ وەٌىّە 

ئوخػبظ خبش ضۈپەتتۇر. ئەضّبئي ھۇضٕب ئىچىذە ثۇ ضۈپەت پەلەت ئبٌالھ ئۈچۈٔال 
ئىطّي ثىرٌىه ۋە وۆپٍۈن غەوٍىذە ئىػٍىتىٍّىگۀذەن، خبش « ئبٌالھ » ئىػٍىتىٍىذۇ. خۇددى 

« رەھىُ » وەٌىّىطىّۇ ثىرٌىه ۋە وۆپٍۈن غەوىٍذە ئىػٍىتىٍّەٍذۇ. « بْ رەھّ» ضۈپەت ثوٌغبْ 
ضۈپىتي خبش ضۈپەت ثوٌّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ، لۇرئبٔذا رەضۇٌۇٌالھ ۋە ِۇئّىٍٕەر ئۈچۈّٔۇ 

ئبٌالھ پبالٔچىغب رەھّبْ ۋە » دېگۀٍىه، « ئبٌالھ پبالٔچىغب رەھّەت لىٍطۇْ » ئىػٍىتىٍگەْ. 
دېگۀٍىه ثوٌىذۇ. رەھّبْ ئىطّىٕىڭ ضۈپەتٍەر « ەٌٍي لىٍطۇْ رەھىُ ئىطىٍّىرى ثىٍەْ تەج

ئىچىذە خبش ضۈپەت ثوٌىػي ضەۋەثىذىٓ،  ثبغمب ضۈپەتٍەر ئىچىذە ئبالھىذە ئورۇْ تۇتىذۇ. ثۇ 
 ئبٍەت رەھّبْ ضۈپىتىٕىڭ ضۈپەتٍەر ئىچىذە ئۆزگىچە ئورٔىٕىڭ ثبرٌىمىٕىڭ ثىر ئىپبدىطي:

ەھّبْ دەپ ئبتىطبڭالرِۇ ثوٌىذۇ، لبٍطىٕي ئبتىطبڭالر ئبٌالھ دەپ ئبتىطبڭالرِۇ ثوٌىذۇ، ر» 
) ھەِّىطي ٍبخػىذۇر (. غۇٔي ئۇٔتۇِبڭالروي، ئەڭ ٍبخػي ضۈپەتٍەر ۋە ثبرٌىك 

 (.  110ئىطرا، « ) ِۇوەِّەٌٍىىٍەر ئۇٔىڭغب خبضتۇر 
رەھّبْ ضۈرىطي ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ئىالھىٌ رەھّەتٕىڭ تەجەٌٍىٍىرىٕي ثبٍبْ 

 31ئبٍىتي « ٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىطىٍەر؟ ٔېّەترەثجىڭالرٔىڭ لبٍطي » . ِەزوۇر ضۈرىذە لىٍغبْ
لېتىُ تەورارالٔغبْ ثوٌۇپ، ھەر لېتىُ تەورارالٔغبٔذا، ئبٌذىذىىي ئبٍەتٕي تەوىتٍەظ روٌىٕي 

، ِەزوۇر ئبٍەتتىٓ ئىٍگىرىىي ئبٍەتتە « ٔېّەت» ئوٍٕبٍذۇ.  چۈٔىي، ثۇ ئبٍەتتە تەورارالٔغبْ 
« وۇِب » . ِەزوۇر ئبٍەتتىىي ٔي وۆرضىتىذۇثىرىذىٓ پەرلٍىك ٔېّەتٍەر –ب ئېٍىٕغبْ ثىر تىٍغ

ئبٌّىػي ئىٕطبْ ۋە جىٕالرٔي وۆرضىتىذۇ دەپ لبراٌغبْ. ثەٌىىُ، ثۇ ئبٌّبظ ئبرلىٍىك ئىٕطبٕٔىڭ 
وۆرۈٔذىغبْ ۋە وۆرۈّٔەٍذىغبْ تەرىپي ٍبوي دۇَٔب ثىٍەْ ئبخىرىتي ٔەزەردە تۇتۇٌغبْ ثوٌىػي 

 ِىىٓ. ِۇ
ئىجبرىطىٕىڭ « رەثجىڭٕىڭ ٔېّىتي » لېتىُ  31رەھّبْ ئىطّي ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثۇ ضۈرىذە 

ئىػٍىتىٍىػي، رەثٕىڭ رۇثۇثىََىتىٕي رەھّبٔىََىتىذىٓ ئبٍرىپ چۈغۈٔۈغىە ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕىڭ 
 ثىر ئىپبدىطي. 

ۋەھىَٕىڭ  ئبٍىتي،« لۇرئبٕٔي ئۇ ئۆگەتتي » ضۈرىذە رەھّبْ ئىطّىذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ 
رەھّبٕٔىڭ ئىٕطبٔىَەتىە ثەخع ئەتىەْ ئەڭ چوڭ رەھّىتي ئىىۀٍىىىٕي وۆرضىتىذۇ. ئبٍەتتە 



 

 110 

گىٕىع ۈگىٕىع. لۇرئبْ ئۆز ئبٌذىغب ثىر رەھّەت، ئۈئىىىي ٔەرضە تىٍغب ئېٍىٕغبْ: لۇرئبْ ۋە ئ
ۇر. ثۇ گىتىػي ئۆزگىچە ثىر رەھّەتتۈلبثىٍىَىتىّۇ ئۆز ئبٌذىغب ثىر رەھّەتتۇر. رەھّبٕٔىڭ ئ

رەھّەتٍەر ئىٕطبٕٔىڭ ٍبرىتىٍىػىذىّٕۇ ئبٌذىٕمي ئورۇٔذا تۇرىذۇ. غۇٔذاق، ئىٕطبٕٔىڭ 
گىٕىع لبثىٍىَىتي ثوٌّىغبْ ثوٌطب، ئىٕطبْ ۈٍبرىتىٍىػي چوڭ ثىر رەھّەتتۇر. ٌېىىٓ، ۋەھىٌ ۋە ئ

 تتي.ّىگەْ ثوالٌىك دەرىجىطىگە ٍۈوطىٍەٌ«ئىٕطبْ » ٌىىتىٓ «ثەغەر » 
لىٍىذىغبْ جۀٕەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه  خىتبةوھي دۇَٔبضىغب ضۈرىذە ئىٕطبٕٔىڭ ر

ٔبھبٍىتي ٍبرلىٓ تەضۋىرٌەر ثېرىٍگەْ ثوٌۇپ، ئىّبْ وۆزى ثىٍەْ لبرىغبْ ثىر ِۇئّىٓ ئۆزىٕي 
 خۇددى جۀٕەتتە وۆرگۀذەن ثوٌىذۇ. 

لىٍىٕغۇچىٕىڭ ئېڭىغب  خىتبةضۈرە ثبغتىٓ ئبٍبغ ِەۋجۇدىَەتٕىڭ لوغّبق لبٔۇٔىَىتىٕي 
ذۈرىذۇ. ئبٌالھ ٔىڭ ھبٍبتمب ھەر ۋالىت ِۇداخىٍە لىٍىپ تۇرىذىغبٍٔىمي ھەلىمىتىٕىڭ ئەڭ ضىڭ

 جبٍٔىك ئىپبدىطي ثۇ ضۈرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:

 َيْسأَلُُو َمْن ٓت السََّماَواِت َواْْلَْرِض ُكلَّ يَػْوـٍ ُىَو ٓت َشْأفٍ 

ەتٍىه ھەر ئىػمب ِۇداخىٍە ئۇ ) رەھّبْ ( ھەر ۋالىت ھبٍبتمب ۋە ِەۋجۇدىَەتىە ِۇٔبضىۋ» 
 (. 29« ) ذۇ پ تۇرىلىٍى

» رەھّبْ ئىطّي ثىٍەْ ثبغٍىغبْ ضۈرە، ئەضّبئي ھۇضٕب ئىچىذە ئۆزگىچە ئورٔي ثوٌغبْ 
 ئىطّي ثىٍەْ ئبخىرٌىػىذۇ. (« زۇٌجەالٌي ۋەٌئىىراَ ) ئەزىّەتٍىه ۋە وەرەٍِىه 

   

 
 فبتىر ضۈرىطي

 
تىػي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ضۈرە ئبٌالھ ٔىڭ ئبضّبْ ۋە زېّىٕٕي ٍبرى

ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. فبتىر ئبٌالھ ٔىڭ لۇرئبٔذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ « فبتىر » ئېٍىٕغبْ 
« ثىر ئۇرۇلٕي ثىخ ئۇرۇپ، غبوىٍىٕي ٍېرىپ چىمبرغۇزۇظ » ضۈپەتٍىرىذىٓ ثىرضي ثوٌۇپ، ئۇ 

ثىر ئۇرۇلٕي غبوىٍىٕي » ىتىٍگۀذە دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثۇ ضۈپەت ئبٌالھ ئۈچۈْ ئىػٍ
ٍېرىپ ثىخ تبرتمۇزۇپ چىمبرغبٔذەن، ِەۋجۇدىَەت ئۇرۇلىٕي ٍولٍۇق غبوىٍىٕي ٍېرىپ ئوتتۇرىغب 

ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثۇ ضۈرىذە ئبٌالھ ٔىڭ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋە ٍەرٔىڭ فبتىرى « چىمبرغبْ 
ي پۈتۈْ ثىر وبئىٕبتٕي ٍولٍۇلتىٓ ئبضّبٔالرٔي ۋە ٍەرٔي، ٍۀ» ئىىۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ثۇ 

ِەۋجۇت ثوٌۇغمب، خۇددى ثىر ئۇرۇلٕىڭ ئىچىذىٓ ثىخ تبرتمۇزۇپ چىمبرغبٔذەن ٍبراتمبْ ئۇٌۇغ 
 ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ.« زات 

دېگەْ ئىطىُ ثىٍەْ « ِەالئىىە ضۈرىطي » ضۈرە ثۇخبرى، تىرِىسى ۋە ثەزى تەپطىرٌەردە 
ۇرئبٔذا ِۇغۇ ضۈرىٕىڭ ثىرىٕچي ئبٍىتىذە ثېرىٍگەْ تىٍغب ئېٍىٕغبْ. چۈٔىي، پەرىػتىٍەر ل

 تەضۋىر ثىٍەْ ٍبد لىٍىٕىذۇ:
(. لبٔبت ِبددىٌ  1« ) ئىىىي لبٔبتٍىك، ئۈچ لبٔبتٍىك ۋە تۆت لبٔبتٍىك ئەٌچىٍەر » 

دۇَٔبِىسدا لۇغالرغب خبش ئورگبْ ثوٌۇپ، ۋەزىپىطي ئۆزى ئورۇٔالغمبْ گەۋدىٕي ھەر خىً 
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ئۇچۇظ » ئەڭ تىس غەوىٍذە ثبرىذىغبْ ِۀسىٍىگە ٍەتىۈزۈغتۇر. ثۇٔي  لېَىٕچىٍىمالرغب لبرىّبً،
دەپ ئبتبٍّىس. پەرىػتىٍەرِۇ ِۀىۋىٌ دۇَٔبٔىڭ ِبھىَىتىذە پەلەت ئبٌالھ ثىٍىذىغبْ « 

ِۀىۋىٌ لۇغالرغب ئوخػبظ ثىر ِەخٍۇلتۇر. وۆپ لبٔبتٍىك ثوٌىػي، تىس ئۇچىذىغبٍٔىمىٕي ئىّب 
 600ھەدىطىذە ئىطرا ۋەلەضىذە ئۆزى ِۇاللبت ثوٌغبْ جىجرىئىٍٕي لىٍطب وېرەن. رەضۇٌۇٌالھ ثىر 

ِىڭ ضبٔي ثىر ئوخػىتىع  600ِىڭ لبٔىتي ثىٍەْ وۆرگۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ. ھەدىطتىىي 
 ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. 

ِەرٍەَ ضۈرىطي  –ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. تۇٔجي تەرتىپٍەرٔىڭ ھەِّىطىذە فۇرلبْ 
. ثۇ ِەٌۇِبتمب لبرىغبٔذا، ضۈرە لۇرەٍع ئېّجبرگوضي ثبغٍىٕىػتىٓ ثۇرۇْ، ئبرىطىغب تىسىٍغبْ

ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. ثۇ ِەوىىذىىي تەرەپٍەر ئۆز ضېپىٕي  - 6ٍۀي دەۋەتٕىڭ 
ئېٕىك ٔبِبٍەْ لىٍغبْ، ضەپٍەر ئبٍرىٍغبْ، ۋەھىٌ ۋە ئۇٔىڭ ٍەتىۈزگۈچىطي ثوٌغبْ 

ىٍەٍٍىٕىػىە ثبغٍىغبْ ثىر ِەزگىً ئىذى. ثۇ ِەزگىٍذە ِەوىىذىىي رەضۇٌۇٌالھمب لبرغي لىٍىچالر ث
ثېطىُ ۋە زۇٌۇَ ضەۋەثىذىٓ ثىر لىطىُ ِۇضۇٌّبٔالر ھەثەغىطتبٔغب ھىجرەت لىٍىپ ثوٌغبٔىذى. 
ھىجرەت لىٍىػمب لبدىر ثوالٌّىغبٔالرغب لبرىتب رەھىّطىسٌىه ثىٍەْ لبتتىك زۇٌۇَ لىٍىّٕبلتب، ھەر 

ەزىَەت راۋا وۆرۈٌّەوتە ئىذى. ضۈرىٕىڭ ئىطّي ثوٌغبْ فبتىر ثەٌىىُ لىطتبق، ئ –خىً لېَىٓ 
ٍولٍۇق لبراڭغۇٌۇلىغب ٔۇرى ثىٍەْ تەجەٌٍي لىٍىپ، ِەۋجۇدىَەتٕي ثبرٌىممب » ِۇضۇٌّبٔالرغب : 

وەٌتۈرگەْ ئبٌالھ، ِەوىىذىىي وۇپۇر لبراڭغۇٌۇلىغب ٔۇرى ثىٍەْ تەجەٌٍي لىٍىپ، ئىّبْ 
 ِۇئّىٍٕەرگە ئۈِىذ ثېغىػالپ تەضەٌٍىٌ ثەرگەْ ثوٌطب وېرەن.  دەپ « لوٍبغٕي چىمبرِبضّۇ؟ 

ثىٍەْ ثبغٍىغبْ فبتىھە، ئۀئبَ، وەھف ۋە ضەثە « ئەٌھەِذ » فبتىر ضۈرىطي لۇرئبٔذا 
 لبتبرٌىك ثەظ ضۈرىٕىڭ ثىرضي. 

ثىرىگە ئوخػبظ ثوٌّبضٍىمىغب  –رەڭٍىىي، ثىر  –ضۈرە ِەۋجۇدىَەتٕىڭ وۆرۈٔۈغتىىي رەڭگب 
ۇالر ئبرىطىذىىي وىػىٕي ھەٍراْ لبٌذۇرىذىغبْ زىچ ِۇٔبضىۋەت ۋە ِبضٍىػىػٕي لبرىّبً، ئ

 ئبضبضىٌ تېّب لىٍغبْ. 
ضۈرە وۆرۈٔىذىغبْ ۋە وۆرۈّٔەٍذىغبْ تەرەپٍىرى ثىٍەْ ٍبرىتىٍىع تىٍغب ئېٍىٕغبْ ھبٌذا 

 ثبغالٔغبْ:
ٔي ئىىىي جىّي ھەِذۇضبٔب ئبضّبٔالرٔي ۋە زېّىٕٕي ئۆرٔەوطىس ٍبراتمۇچي، پەرىػتىٍەر» 

 (. 1« ) لبٔبتٍىك، ئۈچ لبٔبتٍىك، تۆت لبٔبتٍىك ئەٌچىٍەر لىٍغۇچي ئبٌالھ لب خبضتۇر! 
ضۈرە ثۇ وبئىٕبت ۋە ئۇٔىڭ ٍبراتمۇچىطىٕي تؤىّبضتىٓ ئۆز ِەٍٍىچە ٍبغبۋاتمبْ ئىٕطبٔغب 

 (. ثۇ ٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثىر ئبٍەت، ھەِّىّىس ھبٍبت 7 – 2ِەضئۇٌىَىتىٕي ئەضٍىتىذۇ ) 
 ۋالتىّىسدا ثىر ٍبوي ثىر لبٔچە لېتىُ غبھىت ثوٌغبْ ثىر ضۈٕٔەتۇٌالھٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ:

َما يَػْفَتِح اللَُّو لِلنَّاِس ِمْن َرْْحٍَة َفََّل ُِمِْسَك َْلَا َوَما ُٙمِْسْك َفََّل ُمْرِسَل َلُو ِمْن بَػْعِدِه َوُىَو 
 اْلَعزِيُز اْلَِْكيمُ 

ئبچمبْ ٔەرضىٕي ھەرگىسِۇ توضۇپ لبالٌىغۇچي ثوٌّبٍذۇ، ئبٌالھ رەھّىتىذىٓ وىػىٍەرگە » 
ئبٌالھ رەھّىتىذىٓ توضمبْ ٔەرضىٕي، ئبٌالھ توضمبٔذىٓ وېَىٓ، ئۇٔي ھېچ لوٍۇپ ثەرگۈچي 

 (.    2« ) ثوٌّبٍذۇ. ئبٌالھ غبٌىجتۇر، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىذۇر 
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ۋە زېّىٕذىٓ رىسىك ثېرىپ ئبٌالھ تىٓ ثبغمب ضىٍەرگە ئبضّبٔذىٓ » ثۇ ئبٍەتتىٓ وېَىٕال 
( دەپ ضوراٍذۇ. ثۇ ضۇئبي دەِبٌٍىممب ئبدەتتىىىذەن  3« ) تۇرىذىغبْ ٍبراتمۇچي ثبرِۇ؟ 

تۇٍۇٌىذۇ. ٌېىىٓ، ئىٕطبْ ئىطتىّبي لىٍىۋاتمبْ غىساالرٔىڭ ِۆجىسىۋى ٍبرىتىٍىػي ھەلمىذە ثىر 
ٍذۇ. چۈٔىي، ثۇ ئبز تەپەوىۇر لىٍغبْ ۋالىتتب، ثۇ ضۇئبي ئبٌذىذا وىػي تىترەغىە ثبغال

ئبٍەتٍەرٔىڭ ِەلطىتي، ئىٕطبٔغب ِۇغۇٔذاق ضېخىٍَىك لىٍىۋاتمبْ رەثجىگە لبٔذاق لىٍىپ 
تۇزوورٌۇق لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ئەضٍىتىپ، ئىٕطبٕٔي ئبگبھالٔذۇرِبلتب. ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆز ۋالتىذا 

زٔەن ئېچىٍىپ، ِەوىىذەزۇٌۇَ ۋە ثېطىُ ئبضتىذا لبٌغبْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لەٌت دۇَٔبضىذا ثىر وۆ
ثۇٔچە ٔېّەت ثەرگەْ ئبٌالھ ٔي ٍبٌغبٔغب چىمبرغبٔالرٔىڭ ضېٕي ئىٕىبر لىٍغبٍٔىمىغب » خۇددى 

ھەٍراْ لبٌّىغىٓ، ضۀذىٓ ئىٍگىرى ئۆتىەْ ٔۇرغۇْ پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ثېػىغىّۇ ثۇالر وەٌگەْ 
 :دەپ تەضەٌٍىٌ ثېرىۋاتمبٔذەن لىالتتي« 

بَ  بُوَؾ فَػَقْد ُكذّْ   ْت ُرُسٌل ِمْن قَػْبِلَك َوِإََّل اللَِّو تُػْرَجُع اْْلُُمورُ َوِإْف ُيَكذّْ

ئي ِۇھەِّەد! ( ئەگەر ئۇالر ضېٕي ئىٕىبر لىٍطب ) لبٍغۇرۇپ وەتّە (، ھەلىمەتەْ » ) 
ضۀذىٓ ئىٍگىرىىي پەٍغەِجەرٌەرِۇ ئىٕىبر لىٍىٕغبْ، ئبلىۋەتتە ھەِّە ئىع ئبٌالھ ٔىڭ 

 (.  4« ) دەرگبھىغب لبٍتۇرۇٌىذۇ 
ئبٌالھ » بٕٔىڭ ئۆزگىچە ئىپبدە غەوىٍٍىرىذىٓ ثىرضي ثۇ ضۈردە ئورۇْ ئبٌغبْ. ٍۀي، لۇرئ

(. ئبٌذاغٕىڭ ِىڭ تۈرٌۈن ٍوٌي، ئۇضۇٌي ثبر. ٌېىىٓ، ئبٌالھ ٔبِىذىٓ  5« ) ٔبِىذىٓ ئبٌذاظ! 
ئبٌذاظ، ئبٌذاِچىٍىمٕىڭ ئەڭ رەزىً غەوٍي ثوٌۇپ، ثۇٔذاق لىٍغۇچي ئۆزىٕىڭ 

ي ۋاضتە لىٍّبلچي ثوٌغبْ ۋە ئبٌالھ ٔىڭ ئىطّىٕي ضۈٍئىطتىّبي ضبختىپەزٌىىىگە ئبٌالھ ٔ
 لىٍىػتىّٕۇ لورلّبٍذىغبْ ثىرىذۇر. 

رىَبخور دىٕذارٌىمتىٓ تبرتىپ ضبختب ئىّبٔغب، ئىجبدەتٍەردىىي رىَبدىٓ تبرتىپ غەوىٍۋاز 
ەر ھ» دىٕذارٌىممىچە ثوٌغبْ وەڭ دائىرىذىىي ئبٌذاظ غەوٍىٕي رەثجىّىس ِۇٔذاق پبظ لىٍغبْ: 

 (.   5« ) لبٔذاق ثىر ضبختىپەز ضىٍەرٔي ئبٌالھ ٔىڭ ٔبِىذىٓ ئبٌذاپ لوٍّىطۇْ! 
ضۈرىذىىي لىَبِەت ۋە ئبخىرەتىە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثبٍبٔالر، وۆپىٕچىّىسٔىڭ ٔەزرىذىٓ 

ھېچمبٔذاق ثىر ئەھەدى ضبڭب ھەِّىذىٓ خەۋەردار » ضبلىت ثوٌغبْ ثىر ھەلىمەتٕي ئەضٍىتىذۇ: 
(. غۇٔذاق  14« ) ەْ خەۋەرگە ئوخػبظ ثىر خەۋەرٔي ثېرەٌّەٍذۇ ثوٌغبْ ئبٌالھ ثەرگ

 ئەِەضّۇ؟ لىَبِەت ۋە ئبخىرەت ھەلمىذە ئبٌالھ تىٓ ثبغمب ِەٌۇِبت ثەرگۈچي ثبرِۇ؟ 
ِەۋجۇدىَەت ئىچىذە ئۆزىگە ئۆزى ٍېتەرٌىه ثوٌغبْ تەن زات ئبٌالھتۇر. ئىٕطبٔذىٓ 

ەزەٌي ۋە ئەثەدى ھەلىمەتٕي لۇرئبْ تىٍىذىٓ تبرتىپ ثبرٌىك ِەخٍۇلالر ئبٌالھ لب ِۇھتبج. ثۇ ئ
 ئبڭالظ وىػىگە ثبغمب ثىر تۇٍغۇ ثېرىذۇ:

 يَا أَيػَُّها النَّاُس أَنْػُتُم اْلُفَقرَاُء ِإََّل اللَِّو َواللَُّو ُىَو اْلَغِِنُّ اْلَِْميدُ 

َىگە ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍەر ئبٌالھ لب ِۇھتبجطىٍەر، ئبٌالھ ) ھەِّىذىٓ ( ثىھبجەتتۇر، ِەدھى» 
 (.  15« ) الٍىمتۇر 

» ٍۇلىرىذىىي ثۇ ئبٍەتتىٓ ثەٌىىُ وىػىٕىڭ ئەلٍىگە ِۇٔذاق ثىر ضۇئبي وېٍىػي ِۇِىىٓ: 
«. ئىٕطبْ ۋاز وەچىىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ِەخٍۇلّۇ؟  ثۇ ھەلىمەتىە لبرىغبٔذا، ئبٌالھ ئۈچۈْ
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ئورٔۇڭالرغب ٍېڭي ثىر  ئەگەر ئبٌالھ خبٌىطب، ضىٍەرٔي ھبالن لىٍىپ،» ئەٌۋەتتە ئۇٔذاق ئەِەش. 
 (.   16« ) خەٌمٕي پەٍذا لىٍىذۇ 

 خبٌىطب...
 خبالِذۇ؟

ئۆتّۈغتە ئىٕطبٔالر ئىچىذىىي ثەزى لەۋٍِەر ئۈچۈْ خبٌىغبْ. ثۇ دۇَٔبِىس ئەثەدىٌ 
ثوٌۇغٕي داۋا لىٍغبْ ضبٔطىسٌىغبْ خبٔىذأٍىك، دۆٌەت ۋە ئىّپېرىَىٕي وۆردى. ھەِّىطىٕىڭ 

گىپ ئۆتّەوتە. ئىٕطبْ ئبٌالھ ٔىڭ ئۈِىذىٕي ٍەردە لوٍطب، ثەٌىىُ جبٍىذا ثۈگۈْ غبِبٌالر ئە
ثىر وۈٔي ئۇالرٔي ھبالن لىٍىپ ئورٔىغب ثبغمىالرٔي ٍبرىتىػي ِۇِىىٓ. ثۇ ئبٍەت ثۇ ھەلىمەتٕي 

 ئەضىەرتّەوتە. 
لىٍىٕغۇچىطي ئېڭىغب  خىتبةضۈرە ِەروىسى ئىذدىَىطىگە ِبش ھبٌذا ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي 

ەر تۈرٌۈن ۋە لوغّبق لۇتۇپٍىك لبٔۇٔىَىتىٕي ٔەلىع لىٍىپ ئىػٍىّەوتە. ھبٍبتٕىڭ رەڭذار، ھ
ئىّبْ ۋە وۇپۇر دائىُ ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرىذۇ. ضىٍەرٔىڭ ئۆزەڭالرٔي ثۇٔچە ئبۋارە لىٍىػىڭالر، 

ضەْ ئۇالر ئۈچۈْ ) ٍۀي ئىّبْ ئېَتّىغبٍٔىمٍىرى » ئبٌالھ ٔىڭ لبٔۇٔىٕي ئۆزگەرتەٌّەٍذۇ: 
زەڭٕي ھبالن لىٍىۋاٌّىغىٓ، ئبٌالھ ھەلىمەتەْ ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي ئۈچۈْ ( لبٍغۇرۇپ ئۆ

(. ٍۀي، وۇپۇرٔىڭ ٍەر ٍۈزىذىىي ِەۋجۇدٌىمي ئبٌالھ ٔىڭ ئىٍّي  8« ) ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر 
دائىرىطىذە، ٌېىىٓ رىساضي دائىرىطي ئىچىذە ئەِەش. چۈٔىي، ئبٌالھ ٔىڭ ثىر ِۇئبِىٍىگە 

رازى ثوٌىػي ئوخػبظ ٔەرضە ئەِەش. ئىٕطبٔغب ئىرادە ۋە رۇخطەت لىٍىػي ثىٍەْ ئۇٔىڭغب 
ئەلىً ثەرگۀٍىىي، ٍبخػي ۋە ٍبِبٕٔي ئبٍرىػىغب رۇخطەت لىٍغبٍٔىمىذۇر. ٍبخػي ۋە ٍبِبْ، 
چىراٍٍىك ۋە ضەت ئبرىطىذىىي پەرق ثۇ ئبضبضتب ۋۇجۇدلب چىمىذۇ. غۇڭب، ھەروىُ ٔېّىٕي 

ئىتىجبرٔىڭ ھەلىمىٌ ثوٌغىٕىغب تبٌىپ ثوٌغۇچي، خبٌىطب ئۇٔىڭ پىَىذا ثوٌىػي وېرەن. غەرەپ ۋە 
 ثۇالرٔىڭ ئىالھىٌ ِۀجەضي ثوٌغبْ ئبٌالھ لب ٍۈزٌىٕىػي وېرەن:

يًعا  َمْن َكاَف يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّو اْلِعزَُّة َجَِ

وىّىي غەرەپ ئىسدەٍذىىەْ، غەرەپٕىڭ ھەِّىطي ئبٌالھ غب ِۀطۇپ ) ئۇٔي ئبٌالھ تىٓ » 
 (.  10« ) تىٍىطۇْ ( 

ھەرىىەت ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتىە لبرىتب ئىالھىٌ لبٔۇْ  –ضۆز » ئبٍەتٕىڭ داۋاِي 
 دېگەْ ضۇئبٌغب ِۇٔذاق جبۋاپ ثېرىذۇ:« ٔېّە؟ 

 ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُّْب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعوُ 

ِەي ئۇٔي ٍۇلىرىغب پەلەت ٍبخػي ضۆز ئبٌالھ ٔىڭ دەرگبھىغب ئۆرٌەٍذۇ، ٍبخػي ئە» 
 (.    10« ) ئۆرٌىتىذۇ 

(، وېچە ۋە  12ضۈرە، ٍبرىتىٍىػتىىي رەڭذارٌىك ئىچىذىىي ِبضٍىػىع لبٔۇٔىغب دېڭىسٔي ) 
(، ھبٍۋأالرٔي  27(، ئۆضۈٍِۈوٍەر ۋە ِېتبٌالر ) ِېٕېراي ئېٍېّېٕىتالر (ٔي )  13وۈٔذۈزٔي ) 

 ( ِىطبي لىٍىپ وۆرضىتىذۇ.  28) 
ئىذدىَىطىٕي تەغىىً لىٍغبْ ثۇ ئبٍەتٍەر، رەثجىّىسٔىڭ ٍبرىتىٍىػتىىي  ضۈرىٕىڭ ِەروىسى

ۋە ئىٕطبٔالردىىي ئوخػبغّبضٍىمالرغب لبٍطي ٔولتىذا تۇرۇپ لبرىػىّىس وېرەوٍىىىٕي تۆۋۀذىىي 
 ئبٍەتتە ئۆگەتّەوتە:
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ُأَجاٌج َوِمْن ُكلٍّ تَْأُكُلوَف َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِف َىَذا َعْذٌب فُػَراٌت َساِئٌغ َشرَابُُو َوَىَذا ِمْلٌح 
لَُّكْم ْلًَْما َطرِيِّا َوَتْسَتْخرُِجوَف ِحْلَيًة تَػْلَبُسونَػَها َوتَػَرى اْلُفْلَك ِفيِو َمَواِخَر لَِتْبتَػُغوا ِمْن َفْضِلِو َوَلعَ 

 َتْشُكُروفَ 

ئىىىي دېڭىس ) ٍۀي دېڭىس ۋە دەرٍب ( ئوخػبظ ئەِەش. ثىرىٕىڭ ضۈٍي تبتٍىك، » 
ىه ثوٌۇپ ) گبٌذىٓ ( ضىٍىك ئۆتىذۇ، ٍۀە ثىرضي ٔبھبٍىتي ئبچچىك، تۇزٌۇق، ئۇالرٔىڭ تەٍِ

ھەر ئىىىىطىذىٓ ٍېڭي گۆغٍەرٔي ) ٍۀي ثېٍىمالرٔي ( ٍەٍطىٍەر، ضىٍەر تبلبٍذىغبْ زىٕٕەت 
ِبرجبٔالرٔي ( چىمىرىطىٍەر، ئبٌالھ ٔىڭ ٔېّىتىٕي تەٌەپ لىٍىػىڭالر  –ثۇٍۇٍِىرى ) ٍۀي ئۈٔچە 

، غۈوۈر لىٍىػىڭالر ئۈچۈْ، ئۇٔىڭ ثبغرىذا دوٌمۇْ ٍېرىپ وېتىۋاتمبْ وېّىٍەرٔي ئۈچۈْ
 (.   12« ) وۆرىطىٍەر 

ثۇ لبٔۇْ تەلەززاضي ضەۋەثىذىٓ، ئىٕطبٔالرٔىڭّۇ ھەلىمەتىە لبرىتب ِەضئۇٌىَەت، ثىٍىُ ۋە 
ٕغبْ چۈغۀچە ٔولتىطىذا ئوخػبظ ثوٌّىغبْ دەرىجىذە ئىٕىبش لبٍتۇرىذىغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍى

 (.  32؛ 28؛ 22- 18) 
ثۀذىٍەر ئىچىذە ثەزىٍىرى ئبٌالھ ٔىڭ لبٔۇٍٔىرىٕي ثبٍمبپ ئۇٔىڭغب لبرىتب ئەِەي لىٍىذۇ. ثۇ 

 ھەلىمەتٕي تۆۋۀذىىي ئبٍەت ثبٍبْ لىٍّبلتب:
ئبٌالھ ٔىڭ ثۀذىٍىرى ئىچىذە پەلەت ثىٍىُ ۋە ثىٍّىٕىڭ ِەلطىتىٕي چۈغۈٔۈپ ٍەتىەْ » 

 (.  28« ) لىمىٌ رەۋىػتە ھۆرِەتٍەٍذۇ وىػىٍەرال ئبٌالھ ٔي ھە
» پەرلٍىك ثوٌۇظ لبٔۇٔىَىتىٕي ثبٍمىَبٌّىغبْ ئىٕطبٕٔىڭ پەرلٍىك ئېتىمبد ۋە چۈغۀچىٕي 

، ئۇٔي لبرىغۇالرچە ٍوق لىٍىػمب ئۇرۇٔغبٍٔىمىٕي رەضۇٌۇٌالھمب ئەزىَەت «ٍبتالغتۇرۇپ 
(.  43، 42، 25،  10، 2) ٍەتىۈزگەْ ِۇغرىىالرٔىڭ چۈغۀچىطي ئبضبضىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ 

ئىٕىبر لىٍغۇچىالر ھەرگىسِۇ ئبٌالھ لب زىَبْ ٍەتىۈزەٌّەٍذۇ، ئىٕىبر ضەۋەثىذىٓ زىَبْ تبرتمۇچي 
ثىرىٕىڭ ئىٕىبرىٕي وۈچەٍتىۈچي  –(. ئبٔذىٓ ثىر  39ٍۀىال ئىٕىبر لىٍغۇچىٕىڭ ئۆزى ثوٌىذۇ ) 

ثىرىگە  –ّەٍذىغبٔالر، ثىر ثۇ ھەددىٕي ثىٍ» ھبِبلەت وىػىٍەر ئۈچۈْ ِۇٔذاق دېَىٍىذۇ: 
 (.   40« ) پەلەت ئبٌذىٕىػٕي ۋەدە لىٍىػىذۇ 

وۇپۇر ئبرىطىذىىي وۆرەغٕىڭّۇ ثۇ  –ثۇ غەوىٍذە، ئېتىمبتتىىي ئوخػبغّبضٍىك ۋە ئىّبْ 
 لبٔۇْ دائىرىطىذە چۈغۈٔۈٌىػي وېرەوٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ:

رِەٍطەْ. ئبٌالھ ٔىڭ ضەْ ئبٌالھ ٔىڭ ضۈٕٔىتىذە ھېچمبٔذاق ثىر ئۆزگىرىػٕي وۆ» 
(. ثۇ  43« ) ضۈٕٔىتىذە ھېچمبٔذاق ٍۆٔىٍىع ئۆزگەرتىػٕي ) ئۆزگىرىػٕي ( وۆرِەٍطەْ 

ئبٍىتىذىّۇ تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ئىالھىٌ رەھّەتٕىڭ ثىر ئەضەرى  – 4ھەلىمەت ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ 
ختىغىچە ثوٌغبْ ئىٕطبْ ئۈچۈْ ثەٌگىٍۀگەْ ٍۀە ثىر لبٔۇْ ثبر. ٍۀي ئىٕطبٔغب تىٕىمي تو

 (.   44ثوٌغبْ ئبرىٍىمتب خبتبدىٓ لبٍتىع پۇرضىتي ثېرىٍگەْ ) 
ضۈرىذە ۋەھىَٕىڭ ھەِّىطىگە ضىڭذۈرۋېتىٍگەْ ئىالھىٌ ھەلىمەتٍەرٔي ثىر جۈٍِىذە 

دۇر. ثۇ «ئبٍەتٍەر ضەردارى » ئىپبدىٍىگەْ ٔۇرغۇْ ئىجبرىٍەر ٍەر ئبٌّبلتب. ثۇ ٔولتىذىٓ ضۈرە 
ثوٌغۇدەن ھەلىمەتٕي ثىر جۈٍِە ثىٍەْ ئىپبدىٍەٍذۇ. ثۇ  وىتبةئبٍەتٍەرٔىڭ ھەر ثىرى ثىرەر 
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ئبٍەتٍەر لۇرئبٔذىىي ھەلىمەتٕىڭ ئەڭ ئىخچبَ ئىپبدىطي ثوٌۇپ، ئۇالر خۇددى ِۇثبرەن 
 لۇرئبْ لەٌجىّىسگە ئبضمبْ ثۇالپىىغب ئوخػبٍذۇ. ئۇ ئبٍەتٍەردىٓ ثىر لبٔچىطىغب لبراپ ثبلبٍٍي:

 يُّْب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعوُ ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّ 

پەلەت ٍبخػي ضۆز ئبٌالھ ٔىڭ دەرگبھىغب ئۆرٌەٍذۇ، ٍبخػي ئەِەي ئۇٔي ٍۇلىرىغب » 
 (.  10« ) ئۆرٌىتىذۇ 

   َوََل يُػَنبُّْئَك ِمْثُل َخِبْيٍ 

ھېچمبٔذاق ثىر ئەھەدى ضبڭب ھەِّىذىٓ خەۋەردار ثوٌغبْ ئبٌالھ ثەرگەْ خەۋەرگە » 
 (. 14« ) ر خەۋەرٔي ثېرەٌّەٍذۇ ئوخػبظ ثى

 يَا أَيػَُّها النَّاُس أَنْػُتُم اْلُفَقرَاُء ِإََّل اللَِّو َواللَُّو ُىَو اْلَغِِنُّ اْلَِْميدُ 

ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍەر ئبٌالھ لب ِۇھتبجطىٍەر، ئبٌالھ ) ھەِّىذىٓ ( ثىھبجەتتۇر، ِەدھىَىگە » 
 (. 15« ) الٍىمتۇر 

  َويَْأِت َِبَْلٍق َجِديدٍ  ِإْف َيَشْأ يُْذِىْبُكمْ 

ئەگەر ئبٌالھ خبٌىطب، ضىٍەرٔي ھبالن لىٍىپ، ئورٔۇڭالرغب ٍېڭي ثىر خەٌمٕي پەٍذا لىٍىذۇ » 
 ( »16  .) 

َا َ٘مَْشى اللََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ    ِإٔمَّ

 ئبٌالھ ٔىڭ ثۀذىٍىرى ئىچىذە پەلەت ثىٍىُ ۋە ثىٍّىٕىڭ ِەلطىتىٕي چۈغۈٔۈپ ٍەتىەْ» 
 (.  28« ) وىػىٍەرال ئبٌالھ ٔي ھەلىمىٌ رەۋىػتە ھۆرِەتٍەٍذۇ 

 فَػَلْن ُتََِد ِلُسنَِّة اللَِّو تَػْبِديًَّل َوَلْن ُتََِد ِلُسنَِّة اللَِّو ََتْوِيًَّل 

ضەْ ئبٌالھ ٔىڭ ضۈٕٔىتىذە ھېچمبٔذاق ثىر ئۆزگىرىػٕي وۆرِەٍطەْ. ئبٌالھ ٔىڭ » 
 (. 43« ) ػٕي ) ئۆزگىرىػٕي ( وۆرِەٍطەْ ضۈٕٔىتىذە ھېچمبٔذاق ٍۆٔىٍىع ئۆزگەرتى

 

 

 ِەرٍەَ ضۈرىطي
 

ضۈرىذە ھەزرىتي ِەرٍەَ ۋە ئوغٍي ئىطبٔىڭ تۇغۇٌىػي ھەلمىذە تەپطىٍىٌ توختبٌغبٍٔىك 
 ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.« ِەرٍەَ » ئۈچۈْ 

ئىطّي « ِەرٍەَ » ثەزى رىۋاٍەتٍەرگە لبرىغبٔذا، ثۇ ضۈرە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ دەۋرىذىال 
ئبتبٌغبْ. ثۇخبرىذا ضۈرە ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ثبغٍىٕىػىذىىي ِۇلبتتب ھەرىپٍىرى ثىٍەْ  ثىٍەْ

 ئبتبٌغبْ.
لۇرئبٔذا ِەٍٍي ئوچۇق ٍبوي ئىّب غەوٍي ثىٍەْ ثوٌطۇْ، لۇرئبْ ۋەھىٌ ثىۋاضتە ٔبزىً 
لىٍىٕغبْ ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٔىطي ھەلمىذە ثىرِۇ ئبٍەت ٍوق. ئەِّب، ئىطب 
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ئبٍەتٍىه ئۇزۇْ ثىر ضۈرە ئورۇْ  98ِٕىڭ ئبٔىطي ھەزرىتي ِەرٍەَ ھەلمىذە ئەٌەٍھىططبال
ئبٌغبْ. ئۇٔىڭ ضىرىتىذا ثبغمب ضۈرىٍەردىّۇ ٔەچچە ئوْ ئبٍەتتە ِەرٍەَ ھەلمىذە توختبٌغبْ. 
پەلەت ثۇٔىڭ ئۆزىال، ۋەھىٌ ِۀجەضىٕىڭ ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ثەغەرى ) ئىٕطبٔي ( 

ئىىۀٍىىىٕىڭ ئېٕىك دەٌىٍي. لۇرئبٔذا، ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ وىٍّىىىذىٓ ِۇضتەلىً 
غەخطىٌ ھبٍبتىذىىي خوغبٌٍىك ٍبوي لبٍغۇضىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىرِۇ ئبٍەت تبپمىٍي ثوٌّبٍذۇ. 

 ِبٔب ثۇ ٔولتب وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ.
بٔذا ثۇ ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ِەٌۇَ ثوٌغبْ رىۋاٍەتٍەرگە لبرىغ

ھەثەغىطتبٔغب ھىجرەت لىٍغبْ ِۇھبجىرالرٔىڭ رەئىطي، ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ 
تبغىطىٕىڭ ئوغٍي جبفەر ة. ئەثۇ تبٌىپ ھەثەغىطتبْ ھۆوۈِذارىغب ِەرٍەَ ضۈرىطىٕىڭ ثىر 

 – 6لىطّىٕي ئولۇپ ثەرگەْ. ثۇ تبرىخىٌ ِەٌۇِبتمب ئبضبضالٔغبٔذا، ضۈرە پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ 
ثوٌغبْ دېطەن خبتبالغّبٍّىس. ِەرٍەَ ضۈرىطي، دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي لۇرئبْ ٍىٍىذا ٔبزىً 

 تبھب ضۈرىطي ئبرىطىغب ٍەرٌەغتۈرۈٌگەْ.   –تەرتىۋىذە فبتىر 
لۇرئبْ، ٔبزىً ثوٌغبْ تىٍذىىي ئەڭ ٍۇلىرى ئەدىجي تېىىطت. ٌېىىٓ، لۇرئبٕٔي ثىر 

ّّىتي ۋە وۈچىٕي ئەدىجىٍَىىىذىٓ ئەدىجي ئەضەر دەپ لبراغمب ثوٌّبٍذۇ. چۈٔىي، لۇرئبٕٔىڭ لى
ئەِەش، ئەثەدىٍَىىىذىٓ ئبٌىذۇ. لۇرئبٔذا ئەدىجىٌ ئەضەرٌەردە وۆرۈٌىذىغبْ 

ِەجبزٔىڭ ئەڭ » ئىطتىٍىطتىىىٍىك ۋاضتىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئىػٍىتىٍگەْ ثوٌۇپ، لۇرئبٕٔي 
ىمالر دېَىػىە ثوٌىذۇ. لۇرئبٔذا ئوخػىتىع، ئىطتىئبرە، وىٕبٍە لبتبرٌ« ٍۇلىرى پەٌٍىطي 

ئىطتىٍىطتىىىٍىك ۋاضتىٍەر ئىػٍىتىٍگەْ. لۇرئبٔذا ئەدەثىَبتٕىڭ ثۇٔچە ٍۇلىرى ضەۋىَەدە 
ئىػٍىتىٍىػي، ئىالھىٌ ۋەھىٍَەرٔىڭ ئوِۇِىٌ ِبھىَىتىگە ِۇۋاپىك ثوٌۇپ، ھەر دەۋرٔىڭ 
پەٍغەِجىرى، ئۆز دەۋرىذە ئەڭ تەرەلمىٌ لىٍغبْ ئىٍىُ ۋە ضۀئەتىە خىرش لىٍىذىغبْ 

اٌالٔذۇرۇٌغبْ ھبٌذا ئەۋەتىٍگەْ. ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالَ ٍبغىغب دەۋر ۋە ضەۋىَەدە لور
جەِىئىَەتتە غېئىر ۋە ثبغمب تۈردىىي ئېغىس ئەدەثىَبتي ئەڭ تەرەلمىٌ لىٍغبْ ۋە تەضىر وۈچي 
ٍۇلىرى ثوٌغبْ ثىر دەۋر ئىذى. غېئىرالر ئىچىذە تبٌالٔغبْ ئەڭ ٍبخػي غېئىرالر وەثۀىڭ 

ٔىڭ ئورٔىغب، غبئىرٔي غبِبٕٔىڭ ئورٔىغب «ثۇت » ي. لۇرئبْ، غېئىرٔي تبٍِىرىغب ئېطىالتت
لوٍغبْ ِۇغرىه ِەوىىگە ثبالغىتي ثىٍەْ ھەٍۋە لىٍغبٔىذى. لۇرئبْ ئەدەثىَبت ٔولتىطىذىٓ 
غېئىرغب ٍبوي ٔەضىرگە ئوخػىّبٍذىغبْ ثوٌۇپ، ئۆزىگە خبش ثىر ئۇضٍۇثمب ئىگە. لۇرئبْ ئۆزىّۇ 

ي تەوىتٍەٍذۇ. لۇرئبْ لۇٌىمي غېئىرغب وۆٔۈپ لبٌغبْ چۆي ئۆزىٕىڭ غېئىر ئەِەضٍىىىٕ
 ئەرەپٍىرىگە لۇرئبٕٔي ئبڭٍىغبْ ھبِبْ ضەجذە لىٍذۇرغىذەن دەرىجىذە ثبالغەتٕي ئىػٍىتىذۇ. 

لىٍىذىغبْ  خىتبةثىٍەْ ئىٕطبْ دىٍىٕىڭ ئەڭ چوڭمۇر لبتٍىّىغب  خىتبةلۇرئبٔذا ئىچىي 
وەٌىّىطي « رەھّبْ » ثبر. ِەرٍەَ ضۈرىطىذە رەھّبْ ۋە ِەرٍەِذىٓ ئىجبرەت ئىىىي ضۈرە 

ٔولتىطىذىٓ رەھّبْ ضۈرىطي ثىٍەْ ئوخػبظ  خىتبةلېتىُ تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ئىچىي  16
ضۇٔىڭ غىٍذىرٌىػىغب، غبِبٌٕىڭ پىچىرٌىػىغب  خىتبةئبالھىذىٍىىىە ئىگە. لۇرئبٔذىىي ئىچىي 

ٌغۇچىٕىڭ لەٌت دۇَٔبضىٕىڭ ئەڭ ئوخػبٍذىغبْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ چبلىرىمي لەٌجتىٓ لۇالق ضب
 ئىچىي ثۇٌۇڭٍىرىغب ٍېتىپ ثبرىذۇ، وىػىٕي ئۆزىگە جەٌپ لىٍىذۇ.  

ضۈرە ھەزرىتي ٍەھَب ثىٍەْ دادىطي ھەزرىتي زەوەرىَب، ھەزرىتي ئىطب ثىٍەْ ئبٔىطي 
ھەزرىتي ِەرٍەَ ۋە ھەزرىتي ئىجراھىّٕىڭ ھبٍبت ھېىبٍىطىٕي چۆرىذىگەْ ھبٌذا ثىر لىطىُ 



 

 117 

لىٍىٕغۇچىٍىرى ثوٌغبْ  خىتبةثبٍبْ لىٍىذۇ. ثۇ ئبرلىٍىك لۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي  ۋەلەٌەرٔي
ِۇئّىٍٕەرگە تەضەٌٍي ثېرىذۇ. ئىّبٔي ضەۋەپٍىه ٍۇرتىٕي تەرن لىٍىػمب ِەججۇر ثوٌغبْ ھەزرىتي 
ئىجراھىُ، لۇرئبْ ۋەھىٌ ٔبزىً ثوٌۇظ جەرٍبٔىذا تۇٔجي لېتىُ ثۇ ضۈرىذە تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. ضۈرە 

ۇٌالھ ثىٍەْ ئۇٔىڭغب ئەگەغىەْ ِۇئّىٍٕەرٔىڭ غەخطىَىتىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت رەضۇٌ
 لىٍىذۇ.  

ضۈرىٕىڭ ثىرىٕچي لەھرىّبْ زەوەرىَب ئەٌەٍھىططبالَ ثوٌۇپ، ئۇ ِەثەدٔىڭ ضبدىك ۋە    
ِۇتتەلي خىسِەتچىطي، ِەرٍەِٕىڭ ھبِّىطي ئېٍساثىتٕىڭ ئېرى، ھەزرىتي ٍەھَبٔىڭ دادىطي، 

ئىٍىطىٕىڭ رەئىطي ئىّرإٔىڭ ثبجىطي، ِەرٍەِٕىڭ ئبٔىطي ھبٕٔۀىڭ لېَىٕئبوىطي ۋە ئىّراْ ئب
ئبتبق ) لۇرثبٍٔىك / ٔەزىر ( لىٍىٕغبْ ثىغۇثبر ِەرٍەِٕىڭ ِەثەدتىىي ھبِىَطي ئىذى. ئۇ ئوغٍي 
ٍەھَب ثىٍەْ ثىرٌىىتە جېٕىٕي ئبٌالھ لب غبھىت لىٍىپ غېھىت ثوٌغبْ پەٍغەِجەرٌەر ئبرىطىذىٓ 

ئبٌغبْ. ٍەھۇدىَالر ئۆز ئىچىذىٓ چىممبْ ثۇ پەٍغەِجەرٔي دەۋىتي ضەۋەپٍىه خورٌىغبْ ئورۇْ 
 ۋە ئبخىرىذا ئۆٌتۈرىۋەتىۀىذى. رەثجي ثۇ ضۈرىٕي ئۇٔىڭغب ھەدىَە لىٍغبٔىذى:

 ذِْكُر َرْْحَِة رَبَّْك َعْبَدُه زََكرِيَّا

 (. 2« ) ۇر ثۇ، رەثجىڭٕىڭ ثۀذىطي زەوەرىَبغب لىٍغبْ ِەرھەِىتىٕىڭ ثبٍبٔىذ» 
ھەزرىتي زەوەرىَبٔىڭ پەرزۀتي ٍوق ثوٌۇپ، ئبٌالھ ئۇٔي ثۇ ئبرلىٍىك ئېّتىھبْ لىٍغبٔىذى. 

(. ِەرٍەِٕىڭ ئىھتىَبج ضەۋەپٍىه  5ئۆزىٕىڭ ٍېػي چوڭىَىپ لبٌغبْ، ئبٍبٌي تۇغّبش ئىذى ) 
ئىىراِغب چىممبْ ۋالىتتب، ئبٌالھ لب ثېغىػالٔغبْ ٔەزىر ِەرٍەِٕىڭ ئىالھىٌ  –ٍېٕىغب وىرىپ 

ٔبئىً ثوٌغبٍٔىمىغب غبھىت ثوٌىذۇ. ثۇٔىڭغب ھەۋىطي وېٍىذۇ ۋە رەثجىذىٓ ئۆزىگە ثىر پەرزۀت 
رەثجىُ! ضبڭب » تىٍەٍذۇ. ثۇ دۇئبضىٕي لىٍغبٔذا چىٓ ٍۈرىىىذىٓ رەثجىگە ِۇٔبجبت لىٍىذۇ. ھەَ 

اضىٕي ( دەٍذۇ. ئۇ ئۆزىذىٓ وېَىٓ داۋ 4« ) دۇئب لىٍىپ ئۈِىذضىس ثوٌۇپ لبٌغىٕىُ ٍوق 
داۋاِالغتۇرىذىغبْ ثىر پەرزۀتىە ئىگە ثوٌۇغٕي ئبرزۇ لىٍغبٔىذى. ٍۀي، ھەزرىتي زەوەرىَب 
دۇَٔبۋىٌ ِەلطەت ئۈچۈْ ئبٌالھ تىٓ پەرزۀت تىٍىّىگەْ ثوٌۇپ، ثۇٔىڭ چىٓ لەٌجىذىٓ 

 لىٍغبْ دۇئبضىغب ِۇٔذاق جبۋاپ ثېرىٍگۀىذى:

يِّايَا زََكرِيَّا ِإنَّا نُػَبشُّْرَؾ بُِغََّلـٍ اَسُْ   ُو َٗمْ َى ََلْ َّمَْعْل َلُو ِمْن قَػْبُل َسَِ

پەرىػتىٍەر ئبرلىٍىك (:  ئي زەوەرىَب! ثىس ھەلىمەتەْ ضبڭب  ٍەھَب ئىطىٍّىه ثىر ئوغۇي ») 
 (.   7« ) ثىٍەْ خوظ خەۋەر ثېرىّىس، ئىٍگىرى ھېچ وىػىٕي ئۇٔىڭغب ئىطىّذاظ لىٍّىذۇق 

 ۇ ضبٌىھ دۇئبضىٕي لوثۇي لىٍغبٔىذى. زەوەرىَب دۇئب لىٍغبْ، ئبٌالھ ئۇٔىڭ ث
دۇئبٔىڭ لوثۇي لىٍىٕغبٍٔىمي خەۋرىٕي ئەڭ ئىػۀچٍىه ِۀجەدىٓ ئبٌغبْ زەوەرىَب ثۇ 

 ئبٌّبً، ئىختىَبرضىس ثۇ ضۇئبٌٕي ضورىذى: –خەۋەرٔي ئبال 

 اْلِكَِبِ ِعِتيِّاقَاَؿ َربّْ َأَنَّ َيُكوُف ِل ُغََّلـٌ وََكاَنِت اْمَرَأِت َعاِقًرا َوَقْد بَػَلْغُت ِمَن 

زەوەرىَب ئېَتتي: ئبٍبٌىُ تۇغّبش تۇرضب، ِەْ لېرىپ ِۈوچىَىپ وەتىەْ تۇرضبَ، ِېٕىڭ » 
 (.    8« ) لبٔذالّۇ ئوغٍۇَ ثوٌطۇْ؟ 

ثۇ ٍەردە ئىىىي ٔولتب ثبر. ثىرضي لەٌت، ٍۀە ثىرضي ئەلىً. دۇئب لەٌجتىٓ چىممبٔىذى. دۇئب 
ذاق ئەِەضّۇ؟ ھەزرىتي زەوەرىَبِۇ ئبٌالھ ثىٍەْ لەٌجي لەٌجٕىڭ ئبٌالھ ثىٍەْ ضۆزٌىػىػي، غۇٔ
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ئبرلىٍىك ضۆزٌەغىەْ ۋە دۇئبضي لوثۇي ثوٌغبٔىذى. ئۇ ئبٌالھ تىٓ پەرزۀت تىٍىگۀذە ئۆزىٕىڭ 
ثۇ  ۋە لېرىپ ِۈوچىَىپ لبٌغبْ، ئبٍبٌىٕىڭّۇ تۇغّبش ئىىۀٍىىىٕي ٔبھبٍىتي ئوثذاْ ثىٍەتتي

ۇ ھەلىمەتٕي ثىٍىپ تۇرۇپ، ٍۀىال ئبٌالھ تىٓ پەرزۀت ھەلىمەتٕي ئۆزىّۇ ثبٍبْ لىٍغبٔىذى. ث
رەثجىُ! ئبٍبٌىُ تۇغّبش تۇرضب، ِەْ » تىٍىگۀىذى. دۇئبضي لوثۇي ثوٌغبٔذا ٔېّە ئۈچۈْ 

دەپ ضورىذى؟ ِبٔب ثۇ « لېرىپ ِۈوچىَىپ وەتىەْ تۇرضبَ، ِېٕىڭ لبٔذالّۇ ئوغٍۇَ ثوٌطۇْ؟ 
زەوەرىَب دۇئبٔي چىٓ دىٍىذىٓ لىٍغبْ،  ٔولتىذا ئەلىً ئۆزىٕي وۆرضەتىۀىذى. ھەزرىتي

ضۇئبٌٕي ئەلىً ٔولتىطىذىٓ ضورىغبٔىذى. ِبٔب ثۇ ئىىىي ٔولتب ئبرىطىذا ٔبھبٍىتي چوڭ پەرق 
ثىرىگە زىتتەن وۆرۈٔگەْ ثۇ ئىىىي ٔولتىٕي  –ثبر. ثۇ پەرلٕي چۈغۀّىگەْ ۋالىتتب، ثىر 

 ھەرگىسِۇ چۈغۀگىٍي ثوٌّبٍذۇ.
« ۋاپتىس ٍەھَب » ي ٍەھَب ئىذى. خىرىطتىَبٔالر ئۇٔي ضۈرىٕىڭ ئىىىىٕجي لەھرىّبٔ
دەپ چۈغۀطەن ثوٌىذۇ. چۈٔىي، ئۇ « تەھبرەتچي ٍەھَب » ) جوْ ( دەپ ئبتىطىّۇ، ثىس ئۇٔي 

ثبرٌىمىٕي پبن ثىر جەِىئىَەت ۋە پبن ثىر دۇَٔب ئۈچۈْ پبن غەخطىَەتٕىڭ لوٌغب وەٌتۈرۈٌىػىگە 
ّي پبوٍىمىّۇ وىرەتتي. ئۇ ضۇٔي ثەدۀٕىڭ پبوٍىمي ثېغىػٍىغبٔىذى. ئۇٔىڭ ثۇ پبوٍىمىغب جىط

ئۈچۈْ، ئىجبدەتٕي ئەخاللٕىڭ پبوٍىمي ئۈچۈْ، ھېچمبٔذاق دۇَٔبۋى ثبٍٍىممب ئىگە ثوٌّبضٍىمٕي 
 ِبٌٕىڭ پبوٍىمي ئۈچۈْ، ۋەھىَٕي لەٌجٕىڭ پبوٍىمي ئۈچۈْ ئىػٍەتىۀىذى.    

ِۀىٕي « بغبٍذىغبْ دائىُ ٍ» (. ٍەھَب  7ئۇٔىڭ ئىطّىٕي ئبٌالھ لوٍغبٔىذى ) 
ثىٍذۈرىذىغبْ ثىر پېئىٍذۇر. ٌېىىٓ، پېئىً ثۇ ٍەردە ئىطىُ ثوٌغبٔىذى، ھەِذە ثۇ ئىطىّٕي ئبٌالھ 
ثەرگۀىذى. ٍەھَب گۇٔبھمب چۈِگەْ ئىٕطبٔالر جەِىئىَتىذىٓ ئبٍرىٍىپ چۆٌذە ٍبغىغبْ، ئۆز 

وىرٌىرىذىٓ ٍىراق جبِبئىتىٕي لۇرغبْ، ئۇالرٔي ٍەھۇدىٍَەغىەْ ئىطرائىً ئەۋالدٌىرىٕىڭ 
 تۇتمبْ، ِەرٍەِٕي ۋە ئۇٔىڭ لۇچمىذىىي ثبٌىطٕي ھىّبً لىٍغبٔىذى.

 ثوٌغبْ ٍەھَبٔىڭ ئبلىۋىتي لبٔذاق ثوٌذى؟« دائىُ ٍبغبٍذىغبْ » ئىطّي 
زاٌىُ ھېرودەش، ئۆز ضىڭٍىطي ثىٍەْ توً لىٍىػىغب پەتۋا ثەرِىگۀٍىىي ئۈچۈْ، ئۇٔي 

 ٕي ئېٍىپ ئبغمىغب ھەدىَە لىٍغبٔىذى. ھبٍبتىٕىڭ ثبھبرىذا ثوغۇزالپ وبٌٍىطى
 ئۇ دائىُ ٍبغبٍتتىغۇ؟

غۇٔذاق، ئۇ دائىُ ٍبغىذى. ٌېىىٓ، ٍبغبغتب ثىس ثىٍىذىغبْ ِۀىذە ٍبغىّىذى. ئبٌالھ 
ثەرگەْ ِۀىذە ٍبغىذى. دائىُ ٍبغىذى، ٍبغبۋاتىذۇ ۋە ٍبغبٍذۇ. دۇَٔب ِەۋجۇت ثوٌغبْ 

بٍەتٍەر ، ثۇ لۇرالر ئۇٔىڭ دۇَٔبدىّۇ ِۇددەتچە ٍبغبغٕي داۋاِالغتۇرىذۇ. ِبٔب ثۇ ئ
 ٍبغبۋاتمبٍٔىمىٕىڭ دەٌىٍي. ئبخىرەتتە ثوٌطب ئۇ ئەڭ ٍبخػىالر لبتبرىذا ٍبغبٍذۇ. 

ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ئۈچىٕچي لەھرىّبٔي ضۈرىگە ئىطّي ثېرىٍگەْ ِەرٍەَ ئىذى. ِەرٍەِٕىڭ 
ىذىٓ ثبغالٔغبْ ثۆٌەوتە ئبٍت – 34ضۈرىطي  ئبٌىئىّراْھبٍبتىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثەزى ِەٌۇِبتالر 

ضۈرىطىذىىي  ئبٌىئىّراْثبٍبْ لىٍىٕىذۇ. ثۇ ضۈرىذە ھەزرىتي ِەرٍەِگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثبٍبٔالر 
ثبٍبٔالرٔىڭ داۋاِىغب ئوخػبپ لبٌىذۇ. ثۇ ضەۋەپتىٓ ھەزرىتي ِەرٍەِٕىڭ ھبٍبتىٕي ئولۇغبٔذا، 

بٔذىٓ ِەرٍەَ ضۈرىطىٕىڭ ضۈرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەرٔي، ئ ئبٌىئىّراْئبٌذى ثىٍەْ 
 ثۇ ئبٍەتٍىرىٕي ئولۇظ وېرەن.

ھەزرىتي ِەرٍەِٕىڭ ئىطبغب ھبِىٍە ثوٌۇظ ۋە ئۇٔي دۇَٔبغب وەٌتۈرىػي ثۇ ضۈرىذە تەپطٍي 
 (. 29 – 18ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 
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ضۈرىذە ھەزرىتي ِەرٍەَ ئىپپەتٕىڭ ضىّۋوٌي ضۈپىتىذە تەضۋىرٌۀگەْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭغب 
وەضىىٍٕىه ثىٍەْ رەت لىٍىٕغبْ. ثۇ ئبٍەتٍەرٔي ئولۇغبٔذا، ثبال  چبپالٔغبْ تۆھّەتٍەر

دېگۈدەن ٍبغتىىي ثىر لىسٔىڭ لبٔذاق ئېغىر وۈٍٔەر ثىٍەْ ضىٕبٌغبٍٔىمىغب غبھىت ثوٌىّىس.  ثۇ 
غۇٔذاق ئېغىر ئېّتىھبْ ثوٌۇپ، ثۇ وىچىه لىسغب ٔبھبٍىتي ئېغىر وەٌگەْ ۋە ئبخىرىذا ِەرٍەِٕي 

 ى: ِۇٔذاق دېگۈزىۋەتىۀىذ
وبغىي ِەْ ثۇٔىڭذىٓ ئىٍگىرى ئۆٌۈپ وەتىەْ ثوٌطبِچۇ؟ وىػىٍەر تەرىپىذىٓ » 

 (. 23« ) ئۇٔتۇٌۇپ وەتىەْ ) ئەرزىّەش ( ٔەرضىگە ئبٍٍىٕىپ وەتطەِچۇ! 
ئبٍىتىٕىڭ ضىرى تەجەٌٍي لىٍىذۇ « ھەر لېَىٕچىٍىمتىٓ وېَىٓ ثىر ئبضبٍٔىك ثبردۇر » 

پىتىگە لبرىتىٍغبْ ئەڭ ئېغىر ئەٍىپٍەظ ثىر تەرەپتە، ِەرٍەِٕىڭ ھبٍبتىغب. ثىر ثىغۇثبرٔىڭ ئىپ
ٍەر ٍۈزىٕىڭ ئەڭ ِۇضتەضٕب ۋەلەضىٕي تەِطىً لىٍغبْ ئىطبٔىڭ ِۆجىسىۋى تۇغۇٌىػي ٍۀە ثىر 
تەرەپتە تۇرِبلتب ئىذى. ئېّتىھبْ لبٔچە ئېغىر ثوٌطب، ئۇٔىڭ ِۇوبپبتىّۇ غۇٔىڭغب ِبش ھبٌذا 

 چوڭ ثوٌىذۇ. 
برتمبْ ئبزاپ، ثۇ ضۈرىذە تەپطىٍي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ئەضٍىذە ثۇ ِەرٍەَ تۇغۇت جەرٍبٔىذا ت

ٔولتىذا: ِەرٍەِّۇ ھەر ئبٔىغب ئوخػبظ تۇغۇت ئبزاثىٕي تبرتىپ ٍەڭگىذى، دېَىٍگۀىذى. 
ٍۀي ِەرٍەِٕي ۋە ئىطبٔي ھەددىذىٓ زىَبدە ئۇٌۇغالپ چەوتىٓ ئبغّبڭالر! ئبٌالھ ئۇالرٔي 

 ە ٍېتىپ ئبغىذۇ!لوٍغبْ ٍەر، ئۇالر ئۈچۈْ پەخىرٌىٕىػى
ضۈرىطي ثىٍەْ  ئبٌىئىّراِْەرٍەَ ضۈرىطىٕىڭ تۆتىٕجي لەھرىّبٔي ھەزرىتي ئىطب ثوٌۇپ، 

لوغۇپ ئولۇٌغبٔذا، ئىطب، ئۈچ ٔەضىٍٕىڭ ئبٌالھ لب ثېغىػالظ جەرٍبٔىٕىڭ ٔەتىجىطي ثوٌۇپ 
ىػٍىرىغب ئبٌذىّىسغب چىمّبلتب. ضۈرىذە ضۆز ھەزرىتي ئىطب ئۈضتىذىٓ ِەزھەثٍەرٔىڭ ثبتىً ضۈروىٍ

وېٍىپ توختبٍذۇ. ئەضٍىذە ثۇ ئبرلىٍىك ِۇھەِّەد ئۈِّىتىگە: خىرىطتىَبٔالر ئىطبٔي ئۇٌۇغالپ 
 خىتبةئىالھالغتۇرغبٔذەن، ضىٍەرِۇ پەٍغەِجىرىڭالرٔي ئۇٌۇغالپ ئىالھالغتۇرىۋاٌّبڭالر!، دەپ 

 لىٍىذۇ.  
بٌالھ ٔىڭ ئەڭ ثۈٍۈن ھەزرىتي ٍەھَب ۋە ھەزرىتي ٍەھَب ئۆرٔىىي ئبرلىٍىك رەضۇٌۇٌالھ لب، ئ

 ئىّىبْ ئىىۀٍىىي ٍۀە ثىر لېتىُ ئەضٍىتىٍىذۇ:
ئبٌالھ ثىر ٔەرضىٕىڭ ۋۇجۇتمب چىمىػىٕي ئىرادە لىٍطب، ئۇ پەلەت > ۋۇجۇتمب وەي! < » 
 (. 35« ) دە، ئۇ ٔەرضە ۋۇجۇتمب وېٍىع ثبضمۇچىغب وىرىذۇ  –دەٍذۇ 

 41ٔەضىھەتٍىرى ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) ئبٔذىٓ ضۈرىذە ھەزرىتي ئىجراھىّٕىڭ دادىطىغب لىٍغبْ 
(. پەرزۀتٍەر دادىطىٕي ھىذاٍەتىە چبلىراٌّبٍذۇ دەپ وىُ غۇٔذاق دەٍذۇ؟ پەرزۀتٍەر  50 –

دادىطىغب ٔەضىھەت لىالٌّبٍذۇ دەپ وىُ غۇٔذاق دەٍذۇ؟ ثۇٔذاق دېگۈچىٍەرٔي ئبٍەتٍەر ئىٕىبر 
ق ضبٌّىغبٔىذى. ثۇ ٍەردە: لىٍّبلتب. ئەِّب، ثۇت ٍبضىغۇچي ئبتب ئوغٍىٕىڭ ضۆزىگە لۇال

پەرزۀتىڭ پەٍغەِجەر ثوٌغبْ تەلذىردىّۇ ضبڭب ثىر پبٍذىطي ٍوق. ئبتب پەلەت ئۆزىٕىڭ 
تبٌٍىػي ثىٍەْ ھىذاٍىتىٕي تبپىذۇ. ئەگەر ھىذاٍەت ئىٕطبٔالرٔىڭ ئىختىَبرٌىمىذىٓ ئۆز ئبٌذىغب 

ي ھەدىَە لىالتتي. ئەِّب، ثوٌىذىغبْ ثوٌطب ئىذى، پەٍغەِجەرٌەر ئۆز ئبتىطي ۋە ئوغۇٌٍىرىغب ئۇٔ
 ثۇٔي لىالٌّىذى، دېَىٍّەوتە. 

ضۈرىذە ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ تۇر تېغىذا ۋەھىٌ ئېٍىػي، ھەزرىتي ئىطّبئىٍٕىڭ ۋەدىطىگە ۋاپب 
لىٍىذىغبْ ثىرى ئىىۀٍىىي، ھەزرىتي ئىذرىطٕىڭ راضتچىً ثىرى ئىىۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ 
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ەرٌەردىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ ٍوٌىٕي داۋاِالغتۇرغبْ (. ثۇ تىٍغب ئېٍىٕغبْ پەٍغەِج 57 – 51) 
 (.  58خەٍرۇي خەٌەف ٔەضىٍٍەر ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ ) 

ئبٔذىٓ ثۇ ئبٍەتٍەردىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ خەٍىرٌىه ِىراضىغب خىَبٔەت لىٍغبْ ثىر تۈروۈَ 
ۇرۇق ئۇالردىٓ وېَىٓ وەٌگۀٍەر ئىجبدەتٕىڭ ئىچىٕي لۇرۇغذاپ ل» وىػىٍەر ھەلمىذە توختۇٌۇپ: 

( دەٍذۇ. ثۇالرٔىڭ  59« ) خبھىػٍىرىغب ئەگەغتي  –غەوىٍگە ئبٍالٔذۇرۇپ لوٍذى ۋە ٔەپطي 
 - 60ئىچىذىٓ خبتبٌىمىذىٓ لبٍتىپ تەۋثە لىٍغبٔالرغب جۀٕەت ثىٍەْ خوظ خەۋەر ثېرىٍىذۇ ) 

ضۈپىتي ثىٍەْ تىٍغب ئېٍىٕىػىٕىڭ ثىر « رەھّبْ » (.  ضۈرىذە ئبٌالھ ٔىڭ ئىسچىً ھبٌذا  63
 ەۋەثي ثۇ ثوٌطب وېرەن. ض

ئبٔذىٓ ئبخىرەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثۆٌەوتىٓ وېَىٓ، ضۆز ۋەھىَٕىڭ چبلىرىمىغب وېٍىپ 
 توختبٍذۇ. پۇرضەت لوٌذا ثبر ۋالىتتب ثۇ چبلىرىممب لۇالق ضېٍىع وېرەن. 

 ضۈپىتي ثىٍەْ تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. « رەھّبْ » ضۈرىذە ئبٌالھ ئىسچىً ھبٌذا 
غتۇرىۋېٍىع، ھەَ ٍبخػىالرغب ھەَ ئۇالرٔىڭ ٍبخػىٍىمىغب خىَبٔەت ٍبخػىالرٔي ئىالھال

 لىٍغبٍٔىك ثوٌىذۇ. ثۇ ئبٍەت خىَبتٕىڭ وېٍىپ چىمىع ضەۋەثىٕي ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىذۇ:
ئۇالر ئۆزىگە ِۀپەئەت ۋە ٔوپۇز ئېٍىپ وېٍىػي ئۈچۈْ ئبٌالھ تىٓ غەٍرىٕي ئىالھ » 

 (.  81« ) لىٍىۋاٌىذۇ 
خىً ئبٍەتٍىرىذىٓ ثىرضي ثۇ ِەضىٍە ِۇٔبضىۋىتي ثىٍەْ ثۇ ٍەردە تىٍغب لۇرئبٕٔىڭ ئەڭ ضەر 

 ئېٍىٕغبْ:

( َتَكاُد السََّمَواُت يَػتَػَفطَّْرَف ِمْنُو َوتَػْنَشقُّ اْْلَْرُض َوَّتَِرُّ اْْلَِباُؿ َىدِّا 89َلَقْد ِجْئُتْم َشْيًئا ِإدِّا )
(90) 

ر! ثۇ ضۆزٔىڭ ٍبِبٍٔىمىذىٓ ئبضّبٔالر غۈثھىطىسوي لەثىھ ثىر ضۆزٔي لىٍذىڭال –ضىٍەر غەن » 
« پبرچىٍىٕىپ وەتىىٍي، ٍەر ٍېرىٍىپ وەتىىٍي، تبغالر گۇِراْ ثوٌۇپ وەتىىٍي تبش لبٌذى 

 (89 – 90  .) 
ضۈرىٕىڭ ئبخىرىذا ئەثەدى ِۇھەثجەتٕىڭ ئەثەدىٌ ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرغۇچي ثەخع 

 لىٍىٕغبْ:ئەتىەْ ثىر ِۇھەثجەت ئىىۀٍىىي تۆۋۀذىىي ئبٍەتتە ثبٍبْ 

 ِإفَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت َسَيْجَعُل َْلُُم الرَّْْحَُن ُودِّا

ئىّبٔذا چىڭ تۇرغبْ، ئۇ ئىّبٔىغب ِبش ثىر ھبٍبت وەچۈرگۀٍەرگە، ئۇ چەوطىس  » 
 (. 96« ) رەھّەتٕىڭ ِۀجەضي ) ئبٌالھ ( ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىذا ِۇھەثجەت پەٍذا لىٍىذۇ 

» ضۈپىتي ثىٍەْ تىٍغب ئبٌغبْ ضۈرىٕىڭ ئەضٍىذە « رەھّبْ » ھ ٔي ئىسچىً ھبٌذا ئبٌال 
رەھّەت » پەٍذا لىٍغبْ ِۇھەثجەت تىٍغب ئېٍىٕغبْ ھبٌذا ئبخىرٌىػىػي، ئۇٔىڭ « رەھّبْ 
 دەپ ئبتىػىّىس ئۈچۈْ ٍېتەرٌىه دەٌىً ثوالالٍذۇ. « ضۈرىطي 
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ئىطّي ھەلمىذە ِۇٔذاق ئىىىي خىً « تبھب » بْ. ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەت ثىٍەْ ئبتبٌغ

 لبراظ ثبر:
دۇر. ثەزى ِۇپەضطىرٌەر ثىر لبٔچە ضۈرىٕىڭ ثېػىذا وەٌگەْ «ئىطىُ »  ئبِۇلبتتب -1

 ئىىۀٍىىىٕي ئېَتمبْ. « ھب  –تب » ھەرىپٍىرىذىٓ ثىرضىٕىڭ « ئىطىُ »  ئبِۇلبتتب
ٓ ئىجٓ ئبثجبش رەزىَەٌالھ ئۀھۇ، ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ضبھبثىٍەردى« ئي ئىٕطبْ! »  -2

تبثىئىٍٕەردىٓ ئىىرىّە، ضبئىذ ة. جۇثەٍر، داھھبق، لبتبدە ۋە ھەضەْ ئەٌجەضرىگە ئوخػبظ 
ِۀىطٕي ثىٍذۈرىذۇ دەپ لبرىغبْ. ثۇ « ئي ئىٕطبْ! » وىػىٍەرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي 

ىرىذا تىٍغب ئبٌغبْ وەٌىّىٕىڭ ٔەثبتچە ٍبوي ضۈرٍبٔىچىذە ثۇ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذىغبٍٔىمي ٍۇل
« ئبلك » ٔىڭ «تبھب » وىػٍەر تەرىپىذىٓ تەوىتٍۀگەْ. ثۇ لبراغٕي لوٌٍىغبْ تبثبرى، 

ِۀىطىذە ئىػٍىتىٍگۀٍىىىٕي ئېَتمبْ. تبثبر ٍۀە ثۇ وەٌىّىٕىڭ « ئي ئىٕطبْ » ٌوغىتىذە 
پ، ثۇ ِۇلبتتب ھەرىپٍىرىذىٓ ثىرى دەپ لبرىغبٔالرٔىڭ لبراغٍىرىغب ئىتىراز لىٍغبْ ثوٌۇ

دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذىغبٍٔىمىٕي ئىطپبتالظ ئۈچۈْ والضىه « ئي ئىٕطبْ! » وەٌىّىٕىڭ 
 ئەرەپ غېئىرٌىرىذىٓ ِىطبٌالر وەٌتۈرگەْ. 

تىىي ئىٕطبْ وىُ؟ ثۇ ضۇئبٌٕىڭ جبۋاثي ضۈپىتىذە خىتبثدېگەْ ثۇ « ئي ئىٕطبْ! » 
وېٍىذۇ. ضۈرىٕىڭ ئىىىىٕجي « ھەزرىتي ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالَ » ئەلٍىّىسگە ئەڭ ثبغتب 

« ئي ئىٕطبْ! » لىٍّبلتب. ٌېىىٓ، ثىرىٕچي ئبٍەتتىىي  خىتبةئبٍىتي ثىۋاضتە رەضۇٌۇٌالھمب 
خىتبثىٕي، رەضۇٌۇٌالھ ئبرلىٍىك پۈتۈْ ئىٕطبٔالرغب لىٍىٕغبْ دەپ چۈغۈٔۈظ خبتب ئەِەش. ثۇ 

  وۈچەٍتىذۇ.ئىىۀٍىىىٕي تېخىّۇ  خىتبةلۇرئبٕٔىڭ پۈتۈْ ئىٕطبٔىَەتىە لىٍىٕغبْ 
ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي ۋە تېّىطي ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ ھبٍبتىٕي تەپطىٍي ثىر غەوىٍذە ثبٍبْ 

 دەپ ئبتىغبٔالرِۇ ثوٌغبْ. « ِۇضب ضۈرىطي » لىٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ثۇ ضۈرىٕي 
ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ئىجٓ ئىطھبق ۋە دارالۇتٕي لبتبرٌىك دەضٍەپىي ِەزگىٍذە 

زرىتي ئۆِەرٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌىػىغب ثۇ ضۈرىٕىڭ ضەۋەپ ثوٌغبٍٔىمي ٍبغىغبْ وىػىٍەر ھە
ٍىٍىذا ٔبزىً  – 6ھەلمىذە ھەَ پىىىر. ثۇ ۋەلە ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، ضۈرە پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ 

 ثوٌغبْ. 
ۋالىئە ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ِەرٍەَ  –غۇئەرا ٍبوي ِەرٍەَ  –ضۈرە، ِەرٍەَ 

ئبٍىتي ئبرىطذىىي ِۇٔبضىۋەت وىػىٕىڭ  – 39ۇ ضۈرىٕىڭ ئبٍەت ثىٍەْ ث – 96ضۈرىطي 
 دىممىتىٕي تبرتىذۇ. ثۇ، ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ۋالىتي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر دەٌىٍذۇر. 

ٍۀە ثىر دەٌىً ثوٌطب، ضۈرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ِۇضب لىططىطي ثوٌۇپ، ثۇ لىططە ثبٍبْ 
ىتي ِۇضبٔىڭ ثېػىذىٓ ئۆتىەْ ۋەلەٌەر لىٍىٕغبْ ضۈرىٍەر ئىچىذە، تبھب ضۈرىطىذە ھەزر

تەپطىٍي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ئەئراف، غۇئەرا، لبضبش، ٍۇٔۇش، ِۇئّىٓ، 
 ٔبزىئبت ۋە ثەلەرە ضۈرىٍىرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ (. 

ضۈرىذە ھەزرىتي ِۇضب ۋە ئۇٔىڭ لەۋِي ثوٌغبْ ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ لىططەٌىرى ثبٍبْ 
 خىتبةبْ تبرىختب ثوٌۇپ ئۆتىەْ ئۆرٔەوٍەر ئبرلىٍىك تۇٔجي لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، لۇرئ

 لىٍىٕغۇچىٍىرىغب ضبۋاق ثېرىػٕي ِەلطەت لىٍّبلتب. 
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خىتبثي ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭذىٓ « ئي ئىٕطبْ!  -تبھب » ضۈرە رەضۇٌۇٌالھمب 
 وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھمب تەضەٌٍىٌ ثېرىذىغبْ تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەر وەٌگەْ:

   (3)ِإَلَّ َتْذِكَرًة ِلَمْن َ٘مَْشى ( 2)ا أَنْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرَآَف لَِتْشَقى مَ ( 1)طو 
لۇرئبٕٔي ضېٕي جبپبغب ضېٍىع ئۈچۈْ ئەِەش، پەلەت  – خىتبةثىس ضبڭب ثۇ ئىالھىٌ » 

 –ئبٌالھ ٔىڭ ٍبخػي وۆرىػىذىٓ / دوضت تۇتۇغىذىٓ ئبٍرىٍىپ لېٍىػتىٓ لورلىذىغبٔالرغب ۋەز 
 (.  3 – 2« ) چىمىع ٍوٌي ثوٌطۇْ دەپ ٔبزىً لىٍذۇق  ٔەضىھەت،

لىٍىٕغبْ ۋە ئۇٔىڭ ھەزرىتي  خىتبةئبٌذىٕمي ضەوىىس ئبٍەتتە ثىۋاضتە ھبٌذا رەضۇٌۇٌالھمب 
ِۇضبٔىڭ خەٌەپي ) ئىسىذىٓ ِبڭغۇچي ( ئىىۀٍىىي ئەضٍىتىٍگەْ. چۈٔىي، رەضۇٌۇٌالھ 

جىرىٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي ھبٌمىطي ثوٌۇپ، ئىٕطبٔىَەت ثىٍەْ تەڭتۇظ ثوٌغبْ پەٍغەِجەرٌىه زۀ
ِۇضبٔىڭ » ئۇ ثۇ زۀجىرٔىڭ ئۆزىذىٓ ثۇرۇٔمي ھبٌمىطىٕي ثىٍىػي وېرەن ئىذى. ِبٔب ثۇ 

( ئبٍىتي ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ۋە ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ ھبٍبتىٕي  9« ) لىططىطىذىٓ خەۋرىڭ ثبرِۇ؟ 
ئبٍەت (  – 3 – 2رىع ضۆز ) ئىخچبَ غەوىٍذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثۆٌەن ۋەھىٌ ئىّب لىٍىٕغبْ وى

 دىٓ وېَىٓ وەٌگەْ. 
ھەزرىتي ِۇضبغب رىطبٌەت ۋەزىپىطىٕىڭ تبپػۇرۇٌىػي تەضۋىرٌۀگەْ ئبٍەتٍەر ثىٍەْ 

(. ثۇ،  10وۆرۈٔگەْ ئىذى )  ٔەرضە لىططە ثبغٍىٕىذۇ. ئۇٔىڭغب ئوتٕىڭ ٍورۇلىغب ئوخػبظ ثىر
پمب لبراۋاتمبْ ِۇضبغب ثېرىٍگەْ ثىر ئەضٍىذە ئوت ٍېمىپ ئبئىٍىطىٕي ئىططىتّبلچي ثوٌۇپ ئەترا

ئىػبرەت ئىذى. ئوت ھەَ ٔبر ) ئوت ٍبٌمۇٔي ( ھەَ ٔۇرٔي ئۆز جىطّىذا 
ِۇجەضطەٍِەغتۈرگەْ. ئۇ ٔبرغب لبراپ ِبڭغبٔىذى، ئەِّب ٔۇر ثىٍەْ ئۇچراغتي. لۇرئبٔذا، ِبٔب 

ۋەلە ِۇٔذاق ئۇ ٍەردە غۇ ۋالىتتب ٍۈز ثەرگەْ تبرىخي ثۇرۇٌۇظ ٔولتىٍىرىذىٓ ثىرى ثوٌغبْ 
 ثبٍبْ لىٍىٕغبْ: 

ِۇضب ئوتٕىڭ ٍېٕىغب وەٌگۀذە ٔىذا لىٍىٕذىىي، > ئي ِۇضب! ِەْ ھەلىمەتەْ ضېٕىڭ »
رەثجىڭذۇرِەْ، وەغىڭٕي ضبٌغىٓ، ضەْ ھەلىمەتەْ ِۇلەددەش ثوٌغبْ توۋا ۋادىطىذا ضەْ. 

ئىجبدەتىە ِەْ ضېٕي ئەٌچىٍىىىە تبٌٍىذىُ، ضەْ ۋەھىَگە لۇالق ضبٌغىٓ. ِەْ ھەلىمەتەْ ) 
الٍىك ( ئبٌالھ دۇرِەْ، پەلەت ِبڭىال ئىجبدەت لىٍىغىٓ، ِېٕي زىىرى لىٍىع ئۈچۈْ ٔبِبز 

 (.   14 – 11« ) ئولۇغىٓ < 
ضۈرە ِبٔب ثۇ تەضۋىر ثىٍەْ لىططۀي ثبغالٍذۇ ۋە ِۇضب ثىٍەْ ئبٌالھ ئبرىطىذىىي دىئبٌوگ 

« ٓ، ئۇ ھەلىمەتەْ ھەددىٕي ئبغتي پىرئەۋٔگە ثبرغى» داۋاَ لىٍىپ، ِۇضبغب ۋەزىپە ثېرىٍىذۇ: 
(. ھەزرىتي ِۇضب ئۆزىگە ثىر ٍبردەِچي تەٌەپ لىٍىذۇ ھەتتب ئۇٔىڭ ئىطّىٕىّۇ ئېَتىذۇ.  24) 

(. ئۇٔىڭ ثۇ تەٌىپي لوثۇي لىٍىٕىذۇ، ثۇ ئۇٔىڭغب ثېرىٍگەْ  30 – 29ٍۀي، لېرىٕذىػي ھبرۇْ ) 
 ثىر ئىالھىٌ ِۇوبپبت ئىذى.

ٔبئىً ثوٌغبْ تۇٔجي ئىالھىٌ ئىىراَ ئەِەش ئىذى. لىططەدە  ثۇ ئەٌۋەتتە، ھەزرىتي ِۇضب 
ئبٌالھ ٔىڭ ئۇٔي تۇغۇٌغبْ ۋالتىذا، پىرئەۋٕٔىڭ ئبدەٍِىرى ئۆٌتۈرِەوچي ثوٌغبٔذا لبٔذاق 
لۇتمۇزۇپ لبٌغبٍٔىمي، پىرئەۋْ ضبرىَىذا ئىالھىٌ ھىّبٍە ئبضتىذا لبٔذاق لوغذاٌغبٍٔىمي 

 ئەضٍىتىٍىذۇ.  
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ثېرىع، ئۆزىٕي ثېمىپ چوڭ لىٍغبْ ھۆوۈِذارغب لبرغي چىمىع  پىرئەۋٔگە ئەٌچي ثوٌۇپ
دېگۀٍىه ئىذى. ھەزرىتي ِۇضب ثۇٔي ثىٍەتتي. غۇٔذالتىّۇ ئۇ رەثجىٕىڭ ثۇٍرىمىغب ثوٍۇْ ئېگىذۇ 

 ۋە ئەٌچىٍىه ۋەزىپىطىٕي ئبدا لىٍىذۇ. 
ٍەدى ئبٌالھ ھەزرىتي ِۇضبغب ئىىىي ِۆجىسە ثىٍەْ ٍبردەَ لىٍغبْ ثوٌۇپ، ئۇالردىٓ ثىرى 

ثەٍسا ) ٔۇرٌۇق / پبرلىراق لوي (، ٍۀە ثىرضي ھبضب ئىذى. ٍەدى ثەٍسا ثىر ضىّۋوي ئىذى. 
ھەزرىتي ِۇضب ٍبظ ۋالتىذا ئۆز خبٌىّبضتىٓ ثىر جىٕبٍەت ضبدىر لىٍغبٔىذى. ئۇ ثىر جىذەٌگە 

ۇق ٔۇرٌ» ئبرىٍىػىپ لبٌغبْ ۋە ثىر ِۇغت ثىٍەْ ثىر ِىطىرٌىمٕي ئۆٌتۈرۈپ لوٍغبٔىذى. ِبٔب ثۇ 
ئبدەَ ئۆٌتۈرگەْ لوي ئىذى. ھەزرىتي ِۇضب تەۋثە لىٍغبْ، ئبٌالھ ئۇٔىڭ تەۋثىطىٕي « لوي 

لوثۇي لىٍىپ، جىٕبٍەت ضبدىر لىٍغبْ لوٌىٕي ٔۇرٌۇق ھبٌغب وەٌتۈرگۀىذى. تۈٔۈگۈْ 
) ئۆتّۈغتە ( جىٕبٍەتىە ضەۋەپ ثوٌغبْ لوي، ثۈگۈْ ھىذاٍەتىە ۋەضىٍە ثوٌۇظ ئۈچۈْ ٔۇرغب 

بلتب ئىذى. ھبضب، پىرئەۋٕٔىڭ ھۆوۈِرأٍىك ضىّۋوٌي ثوٌغبْ لبِچىغب لبرغي ئوخػبظ چبلٕىّ
ثېرىٍگەْ ثىر ضىّۋوي ئىذى. ئۇ لبِچب ثۈگۈّٔۇ ثبرٌىك پىرئەۋْ ھەٍىەٌٍىرىٕىڭ لوٌىذا تبرىخىٌ 

ئبٌالھ تبٌٍىغبْ ثىر پبدىچىٕىڭ » ثىر ئىجرەت ضۈپىتىذە تۇرِبلتب. ثۇ ھبضب ئبرلىٍىك ئبٌالھ : 
ٍۈزىذىىي ثبرٌىك ضبختب ئىالھٍىك داۋاضي لىٍغبْ پىرئەۋٍٔەرٔىڭ لبِچىطىذىٓ ھبضىطي، ٍەر 

 دېگۀذەن لىالتتي. « ئۈضتۈْ 
ٔەتىجىذىّۇ غۇٔذاق ثوٌذى. پىرئەۋٕٔىڭ ضېھىرگەرٌىرى ئۈضتىذىٓ ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ 

ھبضىطي غبٌىپ وېٍىذۇ ۋە ضېھىرگەرٌەر ئۆٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىپ تۇرۇپ ئىّبْ ئېَتىذۇ.  
گەرٌەرٔىڭ ئىىىىٍۀّەضتىٓ ئىّبْ ئېَتىػي ئىّبٕٔىڭ تبرىخي ئۆرٔەوٍىرىذىٓ ثىرضىذۇر. ضېھىر

دەپ « پەرۋاٍىّىس پەٌەن » لىطتبق ثىٍەْ ئۆٌتۈرٌۈظ تەھذىذىگە  –ضېھىرگەرٌەر لېَىٓ 
(. پىرئەۋٕٔىڭ ضېھىرگەرٌىرى ئىّبْ ئېَتتي، ٌېىىٓ  72لەتئىٍَىه ثىٍەْ جبۋاپ ثېرىذۇ ) 

ّىذى. ضەۋەثي ٔبھبٍىتي ئوچۇق. ضېھىرگەرٌەر ضېھىر ثىٍەْ ِۆجىسىٕي پىرئەۋْ ئىّبْ ئېَت
ثىرىذىٓ  –ئبٍرىَبٌىغۇدەن ثىٍىّگە ئىگە ئىذى. ٌېىىٓ، پىرئەۋْ ضېھىر ثىٍەْ ِۆجىسىٕي ثىر 

ئبٍرىغۇدەن ثىٍىّگە ئىگە ئەِەش ئىذى. ثىٍگۈچىٍەر ئىّبْ ئېَتتي، ٔبداْ ) ثىٍىّطىس ( 
 ئىٕىبردا چىڭ تۇردى. 

ضي تەپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. پىرئەۋٕٔىڭ « ئىطرا » رىذە ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ ئبٔذىٓ ضۈ
ٌىه ۋە غەخطىَەتچىٍىه « ِەْ » زۇٌۇِىذىٓ لۇتۇٌغبْ، ٌېىىٓ پىرئەۋٔذىّٕۇ ثەتەر ثوٌغبْ 

تۇٍغۇٌىرىذىٓ لۇتۇالٌّىغبْ ثۀي ئىطرائىً لەۋِي، ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ ۋەھىٌ ئېٍىع ئۈچۈْ 
ثىٍىپ، ثىر ِوزاٍغب چولۇٔۇغمب ثبغالٍذۇ. ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ وەتىەْ ۋالتىٕي غۀىّەت 

ٔېّە ئۈچۈْ وبٌىغب ئەِەش، ِوزاٍغب » ٍەھۇدىٍَىػىع جەرٍبٔي ِبٔب ِۇغۇٔذاق ثبغالٍذۇ. 
ثۇ ئۇالردىىي ئۆزىٕي تۆۋەْ وۆرۈظ ئىٍٍىتىٕىڭ ثىر ئىپبدىطي ئىذى. ثۀي «. چولۇٔىذۇ؟ 

رٌۇق تۇٍغۇضىغب چۈِگەْ ثوٌۇپ، ئۆزٌىرىگە ئىطرائىً پىرئەۋْ لەۋِي ئبٌذىذا غۇٔذاق خو
ئىرلي لىرغىٕچىٍىك ضىَبضىتي ٍۈرگۈزگەْ دۈغّىٕىٕىڭ تەڭرىٍىرىغب چولۇّٔبلچي ثوٌغبْ ۋالتىذا 

ثىس وؤب خوجبٍىٍٕىرىّىسٔىڭ تەڭرىٍىرىگە چولۇٔىۋاتىّىس، ئەِّب ئۇ ئىالھٕىڭ ئبٔىطىغب » 
تۇٍغۇ ئبضتىذا ھەرىىەت « ولۇٔبٍٍي چولۇٔۇغمب الٍىك ئەِەش، غۇڭب ثىس ئۇٔىڭ ثبٌىطىغب چ

لىٍغبْ ) پىرئەۋْ لەۋِي وۆپ ئىالھٍىك دىٕغب ئېتىمبد لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ئىچىذە وبال 
 ضۈرەتٍىه ثىر ئىالھ ثبر ئىذى (.
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ثۇ، ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ ٍەھۇدىٍَىػىع جەرٍبٔىٕىڭ ثبغٍىٕىػي ثوٌۇپ، لۇرئبْ ۋەھىٌ ثۇ  
ۈِّىتي، ضىٍەرِۇ ِۇضب ئۈِّىتىذەن ٍەھۇدىٍَەغّەڭالر. ئەگەر ئي ِۇھەِّەد ئ» ئبرلىٍىك: 

 دېّەوتە.« ئۇالردەن ثوٌطبڭالر، ئۇالر دۇچبر ثوٌغبْ ئبلىۋەتىە لبٌىطىٍەر! 
ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ئبٍەتٍەردە، ثۇ ئىىىي تەرەپٍىّىٍىه ثبٍبٔالرٔىڭ ِەلطىتىگە ِبش 

لىٍىذۇ.  خىتبةھەَ ِۇئّىٍٕەرگە لىٍىٕغۇچىٍىرى ثوٌغبْ ِۇغرىىالرغب،  خىتبةھبٌذا تۇٔجي 
دەپ « ٍەھۇدىٍَەغّەڭالر » ، ِۇئّىٍٕەرگە «پىرئەۋىٕگە ئوخػبظ ثوٌّبڭالر » ِۇغرىىالرغب 

غەٍتبْ  –(. ئەضٍىذە ثۇ ثۆٌەوٍەر ئبرىطىذا ٍەر ئبٌغبْ ئبدەَ  112 – 99ئبگبھالٔذۇرىذۇ ) 
ۈغۀذۈرۈغٕي ِەلطەت (، ئبٌذىٕمي ئۆرٔەوٍەرٔي تېخىّۇ ٍبخػي چ 127 – 115لىططەضىّۇ ) 

لىٍّبلتب. ٍۀي، ٍبٌغۇز ئىٕطبْ ٍبوي ئىٕطبٔالر جەِىئىَتي ئبٌالھ ٔىڭ چبلىرىمىغب لۇالق ضبٌّىطب، 
ٔەتىجە ئىتىجبرى ثىٍەْ غەٍتبْ ئۇ ئىٕطبٕٔي ٍبوي ئىٕطبٔالر جەِىئىَتىٕي ٍوٌذىٓ چىمىرىپ 

، ثەزىذە ھەلتىٓ تبغالٍذۇ. ثۇ ٍوٌذىٓ چىمىع ثەزىذە ئبزغۇٍٔۇلتب چىڭ تۇرۇظ غەوٍىذە
ئبزغۇٍٔۇلمب ِبٍىً ثوٌۇپ وېتىع غەوٍىذە ئىپبدىٍىٕىذۇ. غەٍتبٕٔىڭ ئبدەِٕي ٍوٌذىٓ چىمىرىػي، 

دا چىڭ تۇرغبْ پىرئەۋْ ۋە پىرئەۋىٓ چۈغۀچىطىٕي رەت لىٍىع « ثوۋىطىٕىڭ دىٕي  –ئبتب » 
ي لىٍىپ ثوۋىٍىرىٕي ھەلىمەتٕىڭ ِۀجەض –ئبدەَ لىططەضي ئبتب  –ئۈچۈْ ثوٌۇپ، غەٍتبْ 

 جبۋاثىٕي ثېرىػٕي ِەلطەت لىٍّبلتب.  « ئبتىالرِۇ خبتبٌىػىذۇ » وۆرضىتىذىغبْ چۈغۀچىگە 
ۋەھىَٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ جەرٍبٔىذا ثەظ ۋالىت ٔبِبزغب داالٌەت لىٍىذىغبْ تۇٔجي 

 ئبٍەتٍەر ثۇ ضۈرىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ:

قَػْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقَػْبَل ُغُروِِّبَا َوِمْن َآنَاِء  فَاْصِبْ َعَلى َما يَػُقوُلوَف َوَسبّْْح ِِبَْمِد رَبّْكَ 
 (130اللَّْيِل َفَسبّْْح َوَأْطَراَؼ النػََّهاِر َلَعلََّك تَػْرَضى )

ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرىگە ضەۋرى لىٍغىٓ، وۈْ چىمىػتىٓ ئىٍگىرى، وۈْ پېتىػتىٓ ثۇرۇْ، » 
ۋالىتٍىرىذا  دەضٍەپىي ۋە ئبخىرلي ( وېچە ۋالىتٍىرىذا ۋە وۈٔذۈزٔىڭ ثەٌگىٍىه ) وۈٔذۈزٔىڭ

رەثجىڭگە تەضجىھ ئېَتمىٓ ) ٍۀي ٔبِبز ئولۇغىٓ ( ۋە ھەِذ ئېَتمىٓ، ثۇ ئبرلىٍىك ئۇٔىڭ 
 (.  130« ) ) ئبٌالھ (دىٓ رازى ثوٌغبٍٔىمىڭ ِەٌۇَ ثوٌطۇْ 

ئبٌذى ثىٍەْ غۇٔي ئېَتىع وېرەوىي، لۇرئبٔذا تەضجىھ ئەِرى ۋالىت غەرتي ثىٍەْ ثىرٌىىتە 
ەٌطە، ضۈثھىطىس ٔبِبزٔي ثىٍذۈرىذۇ. ثۇٔىڭ ِىطبٌٍىرى وۆپ. ئبٍەتتە ۋالىت ِۇٔذاق و

 ثەٌگىٍۀگەْ:
 . وۇْ چىمىػتىٓ ثۇرۇ1ْ
 . وۈْ پېتىػتىٓ ثۇرۇ2ْ
 . وېچىٕىڭ ثەزى ۋالىتٍىرىذا3
. وۈٔذۈز ۋالىتٍىرىذا. ثۇ ضۈرىٕىڭ ھەزرىتي ئۆِەرٔىڭ ھىذاٍىتىگە ۋەضىٍە ثوٌغبْ  5. ۋە 4

ىي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، ثەظ ۋالىت ٔبِبزغب داالٌەت لىٍغبْ ثۇ ئبٍەتٕىڭ ضۈرە ئىىۀٍى
 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌّبلتب.  – 6ٍبوي  – 5پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ 

ضۈرە ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىگە ِۇۋاپىك ثىر ھبٍبتٕي روٍبپمب چىمىرىع ۋەزىپىطي تبپػۇرۇٌغبْ 
« غەوىٍٍۀذۈرۈظ، ثەرپب لىٍىع ( الھىَىطي  ئىالھىٌ ئىٕػب )» ئىٕطبٔغب، ۋەھىَٕىڭ 

ثىرىگە زىت ثوٌغبْ زىىر ) ئەضٍەظ ( ۋە ٔىطَبْ  –ئىىۀٍىىىٕي ئەضٍىتىذۇ. غۇڭب، ضۈرىذە ثىر 
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 115،124، 113، 99، 88، 52، 44، 42، 34، 14، 3) ئۇٔتۇظ ( ئۇلۇِي وۆپ ئىػٍىتىٍىذۇ ) 
 ئبٍەتٍەر (.  –

ئبٍەت ٔبزىً ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ، رەضۇٌۇٌالھ ئبت ۋە  رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېمىٍٕىرى، تۆۋۀذىىي
لىسىً تۆگە لبتبرٌىك ثۇرۇٔذىٓ تبرتىپ ٍبخػي وۆرىذىغبْ دۇَٔبٌىمالرغب لبرىّبٍذىغبْ؛ 

 ئۇچراپ لبٌطب، ئۇالرغب لبرىّبضتىٓ ٍەرگە لبراپ ئۆتۈپ وېتىذىغبْ ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېَتىػىذۇ:

نَػْيَك ِإََّل َما َمتػَّ  نْػَيا لِنَػْفِتنَػُهْم ِفيِو َورِْزُؽ رَبَّْك َوََل ََتُدَّفَّ َعيػْ ُهْم َزْىَرَة اْْلََياِة الدُّ ْعَنا بِِو أَْزَواًجا ِمنػْ
ٌر َوأَبْػَقى  .(131) َخيػْ

ثىس ئۇالردىٓ ثەزىٍەرگە ثەھرىّبْ لىٍغبْ دۇَٔبٔىڭ ٔېّەتٍىرى ۋە زىجۇزىٕٕەتٍىرىگە وۆز » 
رەثجىڭ ) ضبڭب ثەرگەْ ( ٔېّەت ئۇٔىڭذىٓ لىرىڭٕي ضبٌّىغىٓ، ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالرٔي ضىٕبٍّىس، 

 (.  131« ) تېخىّۇ ٍبخػي ۋە ئەڭ ثبلىَذۇر 

 

 
 ھبلمب ضۈرىطي

 
 ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەت ثىٍەْ ئبتبٌغبْ:

ثوٌىػي ئېٕىك ( لىَبِەت. لىَبِەت ٔېّىذۇر؟ لىَبِەتٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي لبٔذاق » ) 
 (.  3 – 1« ) ثىٍەٌەٍطەْ؟ 

ھەلىمەتٕىڭ پۈتۈْ » وەٌىّىطي، « ھبلمب  –ئەي » ٍىتىٍگەْ پەلەت ثۇ ٍەردىال ئىػ
دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ھەلىمىٌ ِبھىَىتي ثىٍەْ « ئبِىٍٍىرى ثىٍەْ روٍبپمب چىمىػي 

ئەِەٌىٍَىػىذىغبْ ثىر ھەلىمەتتىٓ ئبٌذىٕئبال ِەٌۇِبت ثېرىذۇ. ِەزوۇر ضۈرە لۇرئبٔذىىي 
رٌىممب وېٍىع ۋە ثۇزۇٌۇظ ) وەۋْ ۋە فەضبد ( لىَبِەت ۋە ئبخىرلي ضبئەت ٍبوي ئىالھىٌ ثب

 ضۈرىذىٓ ثىرى.  14ھەلىمىتىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ 
ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثي ھەلمىذىىي رىۋاٍەتٍەرگە لبرىغبٔذا، ثۇ ضۈرە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ 

ئىطّي ثىٍەْ ئبتىٍىػمب ثبغٍىغبْ. دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي لۇرئبْ ٔبزىً « ھبلمب » زاِبٔىذىال 
ٍىٍىغب ئبئىت ثوٌغبْ ِۈٌه ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب،  – 9پٍىرىذە پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ ثوٌۇظ تەرتى

ِبئبرىج ضۈرىٍىرى ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ٌېىىٓ، ضۈرە ِەزِۇٍٔىرى ئبضبش لىٍىٕغبْ  –ِۈٌه 
ٍىٍذىٓ ثۇرۇٔمي تبرىخمب ئېٍىٕغبْ. ضۈرىٕىڭ ثبغٍىٕىػىذا  – 9ٍۀە ثىر تىسىٍىػتب، 

چبَ ثىر غەوىٍذە تىٍغب ئېٍىٕىػي، فەجر ضۈرىطىٕي ئىّب لىٍىذۇ. لىططەٌەرٔىڭ ٔبھبٍىتي ئىخ
ئبٍىتي ھەزرىتي ئۆِەرٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌىػي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه دەپ  – 42 – 41ضۈرىٕىڭ 

 لبراٌغبْ.  
ٍۇلىرىذىىي ِەٌۇِبتالرغب ئبضبضالٔغبٔذا، ثۇ ضۈرىٕي ٔەجُ ضۈرىطي  ثىٍەْ ثبغٍىٕىپ، تبھب 

خىرش لىٍغبْ / ھەٍۋە » رى پەٌٍىگە چىممبْ ِۇغرىىالرغب لبرىتب ضۈرىطي ثىٍەْ ئەڭ ٍۇلى
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 6ضۈرىٍەرٔىڭ ئبخىرلىطي دەپ لبراغمب ثوٌىذۇ. ثۇ تەخّىٕەْ پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ « وۆرضەتىەْ 
 ٍىٍىغب توغرا وېٍىذۇ.  –

ضۈرە، ئبخىرلي ضبئەت ۋە ئبخىرەتٕي ئبضبضىٌ تېّب لىٍغبْ ثوٌۇپ، ئبخىرلي ضبئەتٕىڭ 
 (.  17 – 13؛  3- 1ِۀسىرىطي تەضۋىرٌۀگەْ )  ھبالن لىٍغۇچي

ئبخىرەتٕي ئىٕىبر لىٍغبْ ۋە ۋەھىَگە لۇالق ضبٌّىغبْ ئۆتّۈظ لەۋٍِەرٔىڭ ھبالن ثوٌػي 
 (. 12 – 4ئوثرازٌىك ھبٌذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 

(. ِۇوبپبت ۋە جبزا،  18 – 13ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ، ھېطبپ وۈٔي ھەلمىذە توختبٌغبْ ) 
(، ثۇ ئبرلىٍىك ئىٕطبٔذا  37 – 19ئي ثىر ٔېّىتي ئىىۀٍىىي تىٍغب ئېٍىٕغبْ ) ھېطبثٕىڭ تەثى

دۇَٔب ھبٍبتىذا ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىك ثىٍەْ ھەر ئىػٕي ھېطبثىٕي ثېرەٌەٍذىغبْ ھبٌذا لىٍىع، 
ئبخىرەتٕي ئۇٔتّبضٍىك ئېڭىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍغبْ. ضۈرە، ئبخىرەتتە ِۇوبپبتي 

 ٔىڭ خوغبٌٍىمىٕي، تىرىه ٍبغبۋاتمبٔالرغب ئبٌذىٓ ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىذۇ:جۀٕەت ثوٌغبٔالر

( ِإِنّْ ظَنَػْنُت َأِنّْ ُمََّلٍؽ ِحَسابَِيْو 19فََأمَّا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُو بَِيِميِنِو فَػيَػُقوُؿ َىاُؤـُ اقْػَرُءوا ِكَتابَِيْو )
(20) 

 –ىٓ (: > ثۇ ِېٕىڭ ٔبِە ئەِبٌي ئوڭ لوٌىغب ثېرىٍگەْ ئبدەَ ) خوغبٌٍىمت –ٔبِە » 
ئەِەٌىّٕي ئېٍىپ ئولۇپ ثېمىڭالر، ِەْ ھېطبثبتىّغب ِۇاللەت ثوٌىذىغبٍٔىمىّغب ِۇلەررە 

 (.  20 – 19« ) ئىػۀگۀىذىُ < دەٍذۇ 
جبزاضي جەھۀٕەَ ثوٌغبٔالرٔىڭ غۇ ۋالىتتىىي ئەھۋاٌي ھەلمىذە ِۇٔذاق ثبٍبٔالر 

 ثېرىٍگەْ:

( وَلَْ أَْدِر َما ِحَسابَِيْو 25ِبِشَمالِِو فَػيَػُقوُؿ يَا لَْيَتِِن َلَْ أُوَت ِكَتابَِيْو ) َوأَمَّا َمْن أُوِتَ ِكَتابَوُ 
 (29( َىَلَك َعِنّْ ُسْلطَانَِيْو )28( َما َأْغََن َعِنّْ َمالَِيْو )27لَْيتَػَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة )( يَا 26)

ئەِبٌىُ  –ذۇوي، > ِبڭب ٔبِە ئەِبٌي ضوي لوٌىغب ثېرىٍگەْ ئبدەَ ئېَتى –ٔبِە » 
ثېرىٍّىگەْ ثوٌطىچۇ! ھېطبثىّٕىڭ ٔېّە ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍّىطەَ ئىذىُ! دۇَٔبدا ئۆٌۈِىُ 

ِۈٌىۈَ ِبڭب  –ھبٍبتىّٕي ) ئبخىرەتتە لبٍتب تىرىٍّەش لىٍىپ ( ئبخىرالغتۇرضىچۇ! ِېٕىڭ ِبي 
 (.  29 – 25« ) ھېچ ٔەرضىگە ئەضمبتّىذى. ِېٕىڭ ھولۇلۇَ لوٌۇِذىٓ وەتتي < 

ۋەھىٌ ِۀجەضىٕىڭ پەٍغەِجەر ئەِەش، ئبٌالھ ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ ئىپبدە ثۇ 
 ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ:

َنا بَػْعَض اْْلَقَاِويِل ) ( ُّتَّ َلَقطَْعَنا ِمْنُو اْلَوِتنَي 45( َْلََخْذنَا ِمْنُو بِاْلَيِمنِي )44َوَلْو تَػَقوََّؿ َعَليػْ
 (47َأَحٍد َعْنُو َحاِجزِيَن )( َفَما ِمْنُكْم ِمْن 46)

ئەگەر ئۇ ) پەٍغەِجەر ( ثىسٔىڭ ٔبِىّىسدىٓ ٍبٌغبٕٔي تولۇٍذىغبْ ثوٌطب، ئەٌۋەتتە ئۇٔي » 
ئوڭ لوٌىذىٓ لبتتىك تۇتبتتۇق، ئبٔذىٓ ئۇٔىڭ ئبضبضىٌ لىسىً توِۇرىٕي وېطىپ تبغالٍتتۇق، 

 . ( 47 – 44« ) ضىٍەردىٓ ھېچجىر ئبدەَ ئۇٔي لوغذاپ لبالٌّبٍتتي 
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 ،ضۈرە ضۆزٌەرٔىڭ ضۇٌتبٔي ثوٌغبْ ۋەھىٌ ھەلمىذىىي ثبٍبٔالر ثىٍەْ ئبخىرٌىػىذۇ. چۈٔىي
ٕي ٍبد ٔبِى ٕىڭ(. ثۇ ضەۋەپتىٓ ئىٕطبْ ئەزىّەتٍىه رەثجى 51« ) ئېٕىك ھەلىمەتتۇر » ۋەھىٌ 

 ھەرىىەت لىٍىػي وېرەن: لىٍغبْ ھبٌذا

 ( 55َفَسبّْْح بِاْسِم رَبَّْك اْلَعِظيِم )
« ) لىٍىٕغۇچي ( ضەْ، ئەزىّەتٍىه رەثجىٕىڭ ٔبِىٕي ٍبد لىٍىپ ئەِەي لىٍغىـٓ!   تبةخىئي » ) 
52  .) 

 

 
 ِبئبرىج ضۈرىطي

 
ٍۇلىرى » ۋەٍبوي « ٍۇلىرى ئۆرٌەظ ثبضىّبلٍىرى » ٍبوي « ٍۇلىرى ئۆرٌەظ، وۆتۈرٌۈظ » 

 – 3ڭ وەٌىّىطي، ِەزوۇر ضۈرىٕى« ِبئبرىج » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ئۆرٌەظ ۋاضتىٍىرى 
ئبٍىتىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ضۈرە ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ثۇ وەٌىّە ئبٌالھ ٔىڭ ئۇٌۇغٍىمي 
ۋە ِۇلەددەضٍىىىٕي، ھەَ ئىٕطبٕٔىڭ ئبٌالھ لب ٍېمىٍٕىػىع ئىّىبٍٔىرىٕىڭ وۆپ خىً 

 ئىىۀٍىىىٕي ئىپبدىٍەٍذۇ. 
 (.  3« ) ئبٌالھ تىٓ وېٍىذۇ ئبٌالھ تىٓ وېٍىذۇ، تبوبِۇي ِەرتىۋىطىٕىڭ ئىگىطي ثوٌغبْ » 

دەپّۇ «  ضەئەٌە ضبئىٍۇْ ۋە ۋالي» بٌذا ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەت ٔىطجەت ثېرىٍگەْ ھ
 ئبتبٌغبْ. 

ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ھەزرىتي ئوضّبٔغب ٔىطجەت ثېرىٍگەْ ِەغھۇر لۇرئبْ ٔبزىً  
ۈرىطي ثىٍەْ ثۇ ضۈرىٕىڭ ٔەثە ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ھبلمب ض –ثوٌۇظ تەرتىۋىذە ھبلمب 

ِەزِۇْ جەھەتتىىي ٍېمىٍٕىمي ٔبھبٍىتي ئېٕىك. ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي ِەوىە ِۇغرىىٍىرىٕىڭ 
ۋە ھىّبٍىچىٍىرىغب لبرىتىٍغبْ ئېّجبرگودىٓ ثىر ئبز ثۇرۇْ ٍبوي  غب، ِۇضۇٌّبٔالرمبرەضۇٌۇٌالھ

ىڭغب ئبضبضالٔغبٔذا، ئېّجبرگؤىڭ دەضٍەپىي ِەزگىٍىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرضەتّەوتە. ثۇٔ
 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ.  – 7ثۇ ضۈرە پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ 

لىٍىٕغۇچىذا ئبداٌەت ئېڭىٕي  خىتبةضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي ئبخىرەت ثوٌۇپ، 
ئبخىرەتٕي ئىٕىبر لىٍغۇچىالرٔىڭ ئبخىرەتتە دۇچبر ضۈرە غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍّبلتب. 

(. ئۇٔىڭذىٓ  2 – 1ٓ خەۋەر ثەرگەْ ھبٌذا ثبغٍىٕىذۇ ) ثوٌىذىغبْ ٍۈرەن داغٍىغۇچي ئبزاپتى
(.  4 – 3وېَىٓ، ئىالھىٌ لۇدرەتٕىڭ چوڭٍىمي ۋە ئىالھي ِۇداخىٍىٕىڭ تىسٌىىي ئىّب لىٍىٕىذۇ ) 

ئبٔذىٓ ئىٕىبر لىٍغۇچي ئىٕطبٕٔىڭ ضۈپەتٍىرى ۋە ئبخىرەتتىىي ٍبٌغۇزٌىمي ئوثرازٌىك ھبٌذا 
ەوٕىڭ ئبخىرلي ئبٍىتىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ پىخطىمٍىمٕىڭ (. ثۇ ثۆٌ 18 – 6ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ ) 

 ضەۋەثي، ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثبغالٔغبْ ثۆٌەوٕىڭ ثىرىٕچي ئبٍىتىذە ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ:
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ْنَساَف ُخِلَق َىُلوًعا ) ( َوِإَذا َمسَُّو اْْلَيػُْر َمُنوًعا 20( ِإَذا َمسَُّو الشَّرُّ َجُزوًعا )19ِإفَّ اْْلِ
(21) 

مەتەْ چىذاِطىس ٍبرىتىٍذى. ئۇٔىڭغب ) ٍولطۇزٌۇق، ٍبوي وېطەٌٍىه، ٍبوي ئىٕطبْ ھەلى» 
لورلۇٔچتەن ( ثىرەر وۆڭۈٌطىسٌىه ٍەتىەْ چبغذا، زارالٔغۇچىذۇر. ثىرەر ٍبخػىٍىك ٍەتىەْ 

 (.  21 – 19« ) چبغذا، ئۇٔي ثبغمىالردىٓ لىسغبٔغۇچىذۇر 
ئبٍەتٍىرى ثۇ  – 35 – 22ثۇ وېطەٌٍىىٕىڭ داۋاضي ٍوق ئەِەش. ثۇ ضۈرىٕىڭ 

 وېطەٌٍىىٕىڭ داۋاضىغب ئبٍرىٍغبْ. 
ضۈرىذە ٍۀە، ئىٕىبرچىالرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھمب لبراتمبْ ئبغساوي ئەزىَەتٍىرىگە لبرىتب 

 (.  42 – 36؛ 5رەضۇٌۇٌالھمب تەضەٌٍي ثېرىٍگەْ ) 
ضۈرىٕىڭ ئبخىرىذا ضۆز ٍۀە ثبغمب لبٍتىپ، لىَبِەتتە ئىٕىبر لىٍغۇچي ئىٕطبٕٔىڭ ھبٌىغب 

 ۇٔبضىۋەتٍىه ثبٍبٔالر ثېرىٍگەْ ثوٌۇپ، ئىٕىبر لىٍغۇچىالر ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ:ِ

( َخاِشػػػػَعًة أَْبَصػػػػاُرُىْم 43يَػػػػػْوـَ َ٘مُْرُجػػػػوَف ِمػػػػَن اْْلَْجػػػػَداِث ِسػػػػَراًعا َكػػػػأَنػَُّهْم ِإََّل ُنُصػػػػٍب يُوِفُضػػػػوَف )
 ( 44تَػْرَىُقُهْم ِذلٌَّة َذِلَك اْليَػْوـُ الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوَف )

ــبراپ    » ئــۇ وۈٔــذە ئــۇالر لەثرىٍىرىــذىٓ چىمىــپ، خــۇددى تىىــٍەپ لوٍغــبْ ثۇتٍىرىغــب ل
ٍۈگۈرگۀذەن ) ِەھػەرگبھمب ( ٍۈگۈرىذۇ. ئۇالر ) ئبٌالھ تىٓ ئۇٍىٍىپ ( ٍۇلىرى لبرىَبٌّبٍـذۇ،  

 (.   44 – 43« ) ئۇالرٔي خورٌۇق ئورىۋاٌىذۇ، ئۀە غۇ ئۇالرغب ۋەدە لىٍىٕغبْ وۈٔذۇر 

 

 

 ٔەثە ضۈرىطي
 

ئىطّي « ٔەثە » ٍىرىٕىڭ وۆپىٕچىطىذە وىتبثضۈرە لەدىّي ِۇضھبة، تەپطىر ۋە ھەدىص 
» وەٌىّىطي « ٔەثە » ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ئىىىىٕجي ئبٍىتىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 

وەٌىّىطىّۇ ئەرەپچە ضۆز ثوٌۇپ، ثۇ « خەۋەر » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. « ِۇھىُ ۋە ثۈٍۈن خەۋەر 
 ئبرىطىذىىي پەرق ِۇٔذاق:ئىىىي ضۆز 

 ثوٌّىطۇْ ھەر خىً خەۋەرٌەر ئۈچۈْ ئىػٍىتىٍىذۇ. -خەۋەر  وەٌىّىطي، ِۇھىُ ثوٌطۇْ 
ٔەثە وەٌىّىطي، پەلەت ِۇھىُ ۋە ئبڭٍىغۇچىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ، ئبڭٍىغۇچىٕي 
ِەٍذأىٕي ئىپبدىٍەغىە، ئىٕىبش ثىٍذۈرۈغىە ِەججۇر لىٍىذىغبْ خەۋەرٌەر ئۈچۈْ 

 ٍىذۇ.ئىػٍىتى
 ئەٌۋەتتە ئبخىرلي ضبئەت ھەلىمىتىٕي ثىٍذۈرىذۇ. « ٔەثە » ضۈرە ئىطّي ثوٌغبْ 

ضۇرەتۇ » ضۈرە ثۇخبرى ۋە ثەزى تەپطىرٌەردە ثىرىٕچي ئبٍىتي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. لۇرتۇثي 
 دەپ ئبتىغبْ. « ئبِّە 
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 ئبرلب –ٔەثە ۋە ٔبزىئبت ضۈرىٍىرى، ِۇضھبپتب ۋە ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىۋىذە ئبرلىّۇ 
ٔبزىئبت  –تىسىٍغبْ. ِەغھۇر ثوٌغبْ لۇرئبْ ضۈرىٍىرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىۋىذە ِبئبرىج 

ضۈرىٍىرى ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ضۈرىذە ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ ۋالتىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه 
ثىر ٍىپ ئۇچي ٍوق. ئەِّب، ضۈرىٕىڭ ئىٕىبر لىٍغۇچىالرٔىڭ دىممىتىٕي تبرتمبْ ئبخىرەتٕي 

ر لىٍىع ھەلمىذىىي ثبٍبْ ثىٍەْ ثبغٍىٕىػىٕي، ٔبزىً ثوٌۇظ ِەزگىٍي ثىٍەْ ئىٕىب
 ِۇٔبضىۋەتٍىه ٍىپ ئۇچي دەپ لبرىطبق خبتبالغّبٍّىس. 

ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي  – 7ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىۋىگە ئبضبضەْ ضۈرىٕىڭ رىطبٌەتٕىڭ 
ىر رىۋاٍەت ثۇ لبرىػىّىسٔي ئېَتىػمب ثوٌىذۇ. ئىجٓ ئبثجبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇدىٓ وەٌگەْ ث

 وۈچٍۀذۈرىذۇ:
لورەٍػٍىىٍەر ئوٌتۇرۇپ ٔبزىً ثوٌغبْ لۇرئبْ ئبٍەتٍىرى ھەلمىذە ِۇٔبزىرە » 

لىٍىػىۋاتبتتي. ئۇالرٔىڭ ئىچىذە تەضتىك لىٍغبٔالرِۇ، ٍبٌغبٔغب چىمبرغبٔالرِۇ چىمبتتي. ِبٔب ثۇ 
 «.ۋالىتتب ثۇ ضۈرە ٔبزىً ثوٌذى 

ئىٕطبٕٔىڭ ئەدەثي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌۇپ، ئىٕطبٔذا ضۈرىٕىڭ ئبضبضىٌ تېّىطي 
ھېطبثىٕي ثېرەٌەٍذىغبْ ثىر ھبٍبت ٍبغىػي ئۈچۈْ، ئۇٔي تىسگىٍٕەپ تۇرىذىغبْ جبۋاپىبرٌىك 

ھەرىىىتي ٍبوي  –ئبخىرەت ئېڭىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي؛ ثۇ ئبرلىٍىك ئىٕطبٕٔي ِەٍٍي ضۆز  –
ىبر لىٍّبضٍىك ھەلمىذە ئبگبھالٔذۇرۇغٕي چۈغۀچىطي جەھەتتىٓ ثوٌطۇْ، ئبخىرەتٕي ئىٕ

 ِەلطەت لىٍغبْ. 
 ضۈرە لبٍتىذىٓ تىرىٍىػمب ِۇٔبضىۋەتٍىه ئوثرازٌىك ثىر ثبالغەت تىٍي ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ:

( 4( َكَّلَّ َسيَػْعَلُموَف )3( الَِّذي ُىْم ِفيِو ُُمَْتِلُفوَف )2( َعِن النََّبِإ اْلَعِظيِم )1َعمَّ يَػَتَساَءُلوَف )
 (5َكَّلَّ َسيَػْعَلُموَف )  ُّتَّ 

ئۆز ئبرا ٔېّە توغرۇٌۇق ضورىػىۋاتىذۇ؟ ئۇ چوڭ ۋەلۀىڭ خەۋرىٕي ضوراۋاتبِذۇ؟ ئۇالر غۇ » 
لىَبِەت ( ھەلمىذە ثبغمىچە ئوٍذا ثوٌىۋاتىذۇ. ھەرگىس ئۇالر ئوٍٍىغبٔذەن ئەِەش،  –) خەۋەر 

ذەن ئەِەش، ئۇالر ) ھەلىمەتٕي ( وېٍەچەوتە ) ھەلىمەتٕي ( ثىٍىپ لبٌىذۇ. ھەرگىس ئۇالر ئوٍٍىغبٔ
 (.   5 – 1« ) وەٌگۈضىذە ثىٍىذۇ 

ئۇٍمۇڭالرٔي ئۆٌۈَ » ثۇ ئبٍەتٍەردىٓ وېَىٓ، ئىٕطبٔغب ثېرىٍگەْ ٔېّەتٍەر ئەضٍىتىٍىذۇ:  
( دېگەْ  11« ) وۈٔذۈزٔي ھبٍبتمب ) ضىّۋوي ( لىٍذۇق » ( ۋە  9« ) )ٔىڭ ضىّۋوٌي ( لىٍذۇق 

 ٌّبلتب. ئبٍەتٍەر ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئب
(. ثۇ ثۆٌەوتە  40 – 21ضۈرىذە ئىالھىٌ ِۇوبپبت ۋە جبزا تەپطىٍىٌ تەضۋىرٌىٕىذۇ ) 

وىػىگە لبتتىك تەضىر لىٍىذىغبْ جۀٕەت ۋە جەھۀٕەَ ھەلمىذە تەضۋىرٌەر ثېرىٍگەْ ثوٌۇپ، 
ثۇ تەضۋىرٌەرٔىڭ ھەِّىطي ئىالھىٌ رەھّەتٕىڭ ثىر ئەضەرى. چۈٔىي، ۋەھىٌ پۇرضەت لوٌذىٓ 

ھۇغىٕي تېپىػمب ۋە  –ىٓ ثۇرۇْ، خبتبدىٓ لبٍتىػمب پۇرضەت ثبر ۋالىتتب، ئىٕطبٕٔي ئەلٍي وېتىػت
 ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىگە ٍۈزٌىٕىػىە دەۋەت ئۈچۈْ ٔبزىً لىٍىٕغبْ. 

ضۈرە، ئىٕىبر لىٍغبْ ھېطبپ وۈٔي ثىٍەْ ٍۈزٌەغىەْ ثىر ئىٕىبرچىٕىڭ پۇغبٍّبٍٔىك چىمىپ 
 ئبخىرالغمبْ: تۇرىذىغبْ غۇ ئبچچىك ٔىذاضي ثىٍەْ 
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 يَا لَْيَتِِن ُكْنُت تُػَرابًا
 (.  40« ) وبغىي ِەْ تۇپراق ثوٌۇپ وەتىەْ ثوٌطبِچۇ! » 

 

 
 

 ٔبزىئبت ضۈرىطي
 

تبرتىپ » ٍبوي « ضۆوۈپ چىمبرغۇچىالر » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
 بٌغبْ:وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبت« ٔبزىئبت » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « چىمبرغۇچىالر 

لىٍىٕغۇچىٕىڭ لەٌجىگە ( وىرىپ ) وۇپۇرٔي ئۇ ٍەردىٓ ( لبتتىك تبرتىپ  خىتبة» ) 
 (. 1« ) چىمبرغبْ ) ئبگبھالٔذۇرغۇچي / غەزەپ ئبٍەتٍەر ( ثىٍەْ لەضەِىي! 

تىرٔبق ئىچىذە ثېرىٍگەْ ئىگىذىٓ ِەٌۇَ ثوٌغبٔذەن، ضۈرىگە ئىطّي ثېرىٍگەْ ئبٍەت، 
تبرتىپ » ىٕچي ئبٍىتىٕي تەغىىً لىٍّبلتب. ِۇپەضطىرٌەر ئىگىطي ٔبِەٌۇَ ثۆٌەوٕىڭ ثىر

ٔىڭ وىُ ئىىۀٍىىي ھەلمىذە پەرلٍىك «ٔبزىئبت » ِۀىطىٕي ثىٍىذۈرىذىغبْ « چىمبرغۇچىالر 
پەرىػتىٍەر، ٍۇٌتۇزالر، » لبراغالرٔي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ۋە غۇ غەوىٍذە چۈغۀذۈرگەْ. ئۇالر 

دەپ چۈغۀذۈرگەْ. ثۇ وەٌىّىذە « سى لىٍىٕغبْ روھالر لەث» ٍبوي « ئوق ئبتمۇچي ِۇجبھىتالر 
دەپ چۈغۀذۈرۈظ لۇرئبٔغب زىت وېٍىذۇ. « پەرىػتىٍەر » ئىپبدىٍۀگەْ ٔبِەٌۇَ ئىگىٕي 
دەپ لبراٍذىغبْ ِۇغرىىالرٔىڭ ثبتىً « لىس  –چىػي » چۈٔىي، لۇرئبْ پەرىػتىٍەرٔي 

دەپ « روھالر » ٍبوي « الر ٍۇٌتۇز» ئبٍەتتە رەت لىٍىذۇ.  – 19ئېتىمبدىٕي زۇخرۇف 
 –چۈغۀذۈرۈغّۇ ٍۇلىرىمىذەن خبتب. چۈٔىي، ثۇالرٔي ضوثىَىتىپٍىممب ) ئىگە، ِەٌۇَ وۈچ 
» لۇدرەتىە ( ئىگە لىٍىع، ٍۇٌتۇزالرغب چولۇٔغۇچىالرٔىڭ ئېتىمبدىذۇر. ھبٌجۇوي ئبٍەتتە 

دېگۀٍىه « ە لىٍغۇچي ثبغمۇرغبْ، ئىذارە لىٍغبْ، ئىذار» دېَىٍّەوتە. ِۇدەثجىر « ِۇدەثجىرات 
ثوٌىذۇ. ثىسٔىڭچە، ثۇ ضۈپەتٍەرٔىڭ ئېٕىمٍىغۇچىطي، ثۇ ضۈرىگە ئوخػبظ ثوٌغبْ زارىَبت، 
ئبدىَبت، ضبففبت، ِۇرضەٌەت ضۈرىٍىرىٕىڭ ثبغٍىٕىػىذا ئورۇْ ئبٌغبْ ئىگىطي ٔبِەٌۇَ 

 ضۈپەتٍەرگە ئوخػبظ ۋەھىٌ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه. 
 ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ضۈرە دەضٍەپىي ِەزگىٍذىٓ تبرتىپ 

 –تەرتىپٍىرىٕىڭ ھەِّىطىذە ٔەثە  ٔۇزۇيضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، دەضٍەپىي 
ئىٕفىتبر ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇٔىڭغب ئبضبضالٔغبٔذا، ِەزوۇر ضۈرە لۇرەٍع 

غبْ ثوٌطب ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌ – 7ٕىڭ ٔۇثۇۋەتئېّجبرگوش ثبغالٔغبْ ثىرىٕچي ٍىٍذا، ٍۀي 
 وېرەن.

ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي ئبخىرەت ثوٌۇپ، ثبغمب ضۈرىٍەرگە ئوخػبظ ثۇ ضۈرىٕىڭ ئبٔب 
تېّىطىٕىڭ ئبخىرەت ثوٌىػىٕىڭ ضەۋەثي ثبر. چۈٔىي، ھەر ٔەرضىٕىڭ ثىر روھي ثبر، دۇَٔبٔىڭ 

 روھي ئبخىرەتتۇر. 
ىٓ وېَىٓ، ضۈرە ثبغمب ضۈرىٍەرگە ئوخػبظ ۋەھىٌ ئىّب لىٍىٕغبْ ھبٌذا ثبغالٔغبٔذ

 خىتبة(. ۋەھىٌ ثۇ ئبرلىٍىك  14 – 6ئبخىرەتىە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر ثۆٌەن ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 



 

 131 

چبلىرِبلتب. ثۇ ئبرلىٍىك ٍبخػىالردىٓ ثوٌۇغٕي ثىر « ئبخىرەتىە ئىّبْ ئېَتىػمب » لىٍغۇچىٍىرىٕي 
ۇٌذۇرۇپ، لىٍىٕغۇچىٕي تەن دۇَٔبٌىك چۈغۀچىذىٓ لۇت خىتبةضىطتېّىغب ثبغذاغتۇرِبلتب. 

ئىىىي دۇَٔبٌىك چۈغۀچىگە ئىگە لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍّبلتب. چۈٔىي، ئبخىرەتىە ئىّبْ، 
ئىٕطبٔغب ئبٌالھ لب ئىػىٕىػٕي تۀجىھٍەٍذۇ. ئەگەر ئبٌالھ لب ثوٌغبْ ئىػۀچ ثوٌّىطب، ئىّبْ 

بٔىٕىڭ ئەخاللىّۇ ثوٌّبٍذۇ. ئبٌالھ لب ئىػۀچ لىٍّبٍذىغبْ ثىر وىػىٕىڭ ئبٌالھ لب ثوٌغبْ ئىّ
ئىتىجبرى ثوٌّبٍذۇ. ئبٌالھ لب ثوٌغبْ ئىػۀچٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ غەرتٍىرىذىٓ ثىرضي ئبخىرەتىە 
ئىّبْ ئېَتىع. وىػي فىترىتىگە ضبدىك ثوٌغبْ ئەھۋاٌذا ٍبخػىالردىٓ ثوالالٍذۇ. ٌېىىٓ، ثۇ 
ٍبخػىالردىٓ ثوٌۇغٕىڭ ئىسچىٍٍىمي ھەلمىذە ثىر ٔېّە دېَىع لېَىٓ. ثۇالر ثوٌّبضتىٓ، 

خػىالردىٓ ثوٌۇظ ھبٍبت غەوٍىگە ئبٍٍىٕبٌّبٍذۇ. ٍبخػىٍىمٕي ھبٍبت غەوٍىگە ئبٍالٔذۇرۇظ ٍب
ِەئبدتىٓ تەغىىً ثوٌغبْ ئۈچ  –ٔۇثۇۋۋەت  –غەرت. ئىّبٕٔىڭ تەۋھىذ « ئىّبْ » ئۈچۈْ 

ثوٌۇپ، ئۇ ئبخىرەتىە ئىّبٔذۇر. ئبخىرەتىە ئىّبْ، « ِەئبد » ئۇٔطۇردىٓ ئەڭ غەٍت ثوٌغىٕي 
ثىر ٍبخػىٍىمٕي ثىرەر غەرەز ٍبوي ِۀپەئەت تەِەضىذىٓ خبٌىٌ ھبٌذا لىٍىػىٕىڭ ثىر وىػىٕىڭ 

ۋە داۋاِالغتۇرۇغىٕىڭ وبپبٌىتي ثوٌىذۇ. ئبخىرەتىە ئىّبْ ثوٌّبضتىٓ لىٍىٕغبْ ٍبخػىٍىك، ٍب 
» ثىرەر غەرەز ٍبوي ِۀپەئەت ئۈچۈْ ثوٌىذۇ. ئبخىرەتىە ئىّبْ ئېَتمبْ ثىرضي ٍبخػىٍىمٕي 

لىٍىذۇ. ئبخىرەتىە ئىّبْ ئېَتّبضتىٓ ٍبخػىٍىك لىٍغۇچىغب ئبخىرەتتىٓ ثىر ئۈچۈْ « خەٍىر 
 ٔېطىۋە ٍوق. چۈٔىي، ھېچىىُ ئبچمۇزِىغبْ ثىر ھېطبپتىٓ وىرىُ تەٌەپ لىالٌّبٍذۇ. 

 ضۈرە ئىگىطي ٔبِەٌۇَ ضۈپەتٍەر ثىٍەْ ۋەھىَٕي ئىّب لىٍغبْ ھبٌذا ثبغٍىٕىذۇ:

ًقا 3( َوالسَّاِِبَاِت َسْبًحا )2اِت َنْشطًا )( َوالنَّاِشطَ 1َوالنَّازَِعاِت َغْرقًا ) ( فَالسَّابَِقاِت َسبػْ
 (5( فَاْلُمَدبػَّْراِت أَْمًرا )4)

لىٍىٕغۇچىٕىڭ لەٌجىگە ( وىرىپ ) وۇپۇرٔي ئۇ ٍەردىٓ ( لبتتىك تبرتىپ  خىتبة» ) 
ٌجىگە ( چىمبرغبْ ) ئبگبھالٔذۇرغۇچي / غەزەپ ئبٍەتٍەر ( ثىٍەْ لەضەِىي، ) ِۇئّىٍٕەرٔىڭ لە

رەھّەت ثىٍەْ توٌۇپ تبغمبْ ثىر ئۈِىتٕي ئۇضتىٍىك ثىٍەْ ضبٌغبْ ) رەھّەت ئبٍەتٍىرى ( 
ثىٍەْ لەضەِىي! ) ئۇ ئۈِىت ثىٍەْ ھبٍبت دېڭىسىذا ( ئۈزگۀطىرى جبٍٔىٕىپ ئىٍگىرٌىگەْ 
) ِۇئّىٍٕەر ( ثىٍەْ لەضەِىي! ) ٍبخػىٍىك ٍوٌىذا ( ئۆزئبرا ثەضٍەغىەْ ثبغالِچىالر ثىٍەْ 

 – 1« ) ەضەِىي! ئۇالرٔىڭ ئبرلىطىذىٓ ئىػٍىرىٕي ئىسىغب چۈغۈرگۈچىٍەر ثىٍەْ لەضەِىي! ل
5 .) 

ئبٔذىٓ ئبخىرەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثۆٌەن ثبغٍىٕىذۇ، ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ھەزرىتي ِۇضب 
 ۋە ئۇٔىڭ دەۋىتىٕي رەت لىٍغبْ پىرئەۋىٕٕىڭ لىططەضي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ:

 (.  25« ) ىرەتىە ئىجرەت ثوٌطۇْ دەپ جبزاٌىذى ئبٌالھ ئۇٔي دۇَٔب ۋە ئبخ» 
ضۈرىذە ٍۀە، ضۆز ئبرلىٍىك ٍەتىۈزۈٌگەْ ئبٍەتٍەرگە ئىػۀّەٍذىغبٔالرغب تەثىئەت ۋە 

 (. 33 – 27وبئىٕبت ئبٍەتٍىرى وۆرضىتىٍگەْ ) 
ضۈرىٕىڭ ئبخىرىذا ضۆز ٍۀە لىَبِەتىە وېٍىپ توختبٍذۇ ۋە ئىٕطبٔغب ئبٌالھ تىٓ ثبغمب 

ۋەر ثېرەٌّەٍذىغبْ، وىػىٕي چۆچۈتىذىغبْ ئبٍەتٍەر ثىٍەْ ضۈرە ئبخىرٌىػىذۇ. ثۇ ھېچىىُ خە
ئېڭىذا ھېطبثىٕي ثېرەٌەٍذىغبْ ثىر ھبٍبت ٍبغبظ ئېڭىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي  ِۇھبتبةئبرلىٍىك 

 ِەلطەت لىٍىذۇ:
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ػػػاَعِة أَيَّػػػاَف ُمْرَسػػػاَىا ) ( ِإََّل رَبّْػػػَك ُمْنتَػَهاَىػػػا 43ا )( فِػػػيَم أَنْػػػَت ِمػػػْن ذِْكَراَىػػػ45َيْسػػػأَُلوَنَك َعػػػِن السَّ
َػػا أَنْػػَت ُمْنػػِذُر َمػػْن َ٘مَْشػػاَىا )44) ( َكػػأَنػَُّهْم يَػػػْوـَ يَػَرْونَػَهػػا َلَْ يَػْلَبثُػػوا ِإَلَّ َعِشػػيًَّة َأْو ُضػػَحاَىا 45( ِإٔمَّ
(46 ) 

! ( ضۀذىٓ لىَبِەتٕىڭ لبچبْ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ضوراٍذۇ. ضەْ ئۇٔي رەضۇيئي » ) 
ْ لىٍىپ ثېرەٌەٍطەْ؟ ئۇٔي ثىٍىع پەرۋەردىگبرىڭغب خبضتۇر. ضېٕىڭ ۋەزىپەڭ لبٔذالّۇ ثبٍب

پەلەت لىَبِەتتىٓ لورلىذىغبْ ئبدەِٕي ئبگبھالٔذۇرۇغتۇر. ئۇالر لىَبِەتٕي وۆرگەْ وۈٔذە، 
گوٍب ئۆزٌىرىٕي ) دۇَٔبدا ( پەلەت ثىر وەچمۇرۇْ ٍبوي ثىر ئەتتىگەْ تۇرغبٔذەن ) گۇِبْ 

 (.    46 – 42« ) لىٍىذۇ ( 
 
 

 ئىٕفىتبر ضۈرىطي
 

 ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئىٕفەتەرات پېئىٍي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ:
ئبضّبْ خۇددى ئۈچىىٕي ٍېرىپ ثىخ تبرتىپ چىممبْ ئۇرۇلتەن ٍېڭىذىٓ » 

 (. 1« ) ٍبرىتىٍىػمب ثبغٍىغبْ چبغذا 
خۇددى ثىر ئىالھىٌ ثۇٍرۇلمب ثوٍۇْ ئىگىپ، » ئبٍەتتىىي ئىٕفەتەرات پېئىٍي، 

« ئۇرۇلٕىڭ ثىخ تبرتىع ئۈچۈْ ئۈچىىٕي ٍېرىپ چىممىٕىذەن ٍېڭىذىٓ ٍبرىتىٍىع 
ثوٌۇپ، ثۇ ئىطىُ « فبتىر » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثۇ وەٌىّىٕىڭ ئىطّي فبئىً غەوٍي 

 ضۈرىگە ثېرىٍگەْ.  – 35لۇرئبٔذىىي 
تەۋە ثوٌغبْ  ثۇ ئىطىُ، تەرجىّە ۋە تەپطىرٌەرگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ِۀجەٌەردە وبئىٕبت

لب تەۋە «فەضبد / ثۇزۇٌۇظ » وەۋْ ۋە فەضبد ) ثبرٌىممب وېٍىع ۋە ثۇزۇٌۇظ ( لبٔۇٔىذىٓ 
لبٔۇٔىٕي وۆرضىتىذۇ. « وەۋْ / ثبرٌىممب وېٍىع » دەپ لبراٌغبْ.  ٌېىىٓ، ثۇ وەٌىّە 

ٔي ئەِەش، ئىٕفىئبٌٕي «تۇٔجي ثبرٌىممب وېٍىػي » چۈٔىي، ئىٕفىتبر ضۈرىطي 
ٔي ثىٍذۈرىذۇ. تۇٔجي ثبرٌىممب وېٍىػٕي «ٍېڭىذىٓ ثبرٌىممب وېٍىع » وۆرضەتىۀذەن 

 ثىٍذۈرىذىغبْ ئىطىّالر فەجر ۋە فەٌەلتۇر. 
رەضۇٌۇٌالھمب ٔىطجەت ثېرىٍگەْ ثىر رىۋاٍەتتە، ضۈرە ثىرىٕجي ئبٍىتي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 

 ضۈرە ثۇخبرىذا ثىرىٕچي ئبٍىتي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 
تەرتىۋىذە  ٔۇزۇيەزرىتي ئوضّبٔغب ٔىطجەت ثېرىٍگەْ ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ھ

چېچىّٕي » ئىٕػىمبق ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ ضۈرە رەضۇٌۇٌالھ  –ٔبزىئبت 
دېگەْ ضۈرىٍەر ئبرىطىذا ٍەر ئبٌّبلتب. ثۇ ضۈرىٕىڭ لورەٍىع ئېّجبرگوضىٕىڭ « ئبلبرتتي 

– 7ۈرە پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ ثبغالٔغۇچ ِەزگىٍىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرضەتّەوتە. ض
 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. 
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ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي ئبخىرەت ثوٌۇپ، ئبخىرەتٕي ئىٕىبر لىٍىپ، ئبٌالھ لب ئبضىٍَىك 
لىٍىۋاتمبْ، ئۆزى ِەٍٍىچە ٍبغبۋاتمبْ ئىٕطبْ ئېڭىذا جبۋاپىبرٌىمىٕي ثېرەٌەٍذىغبْ ثىر 

ضۆز ۋە ئەِەٌٍىرىذە  –ّبلتب، ئىٕطبْ گەپ ھبٍبت ئېڭىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍ
 ِەضئۇٌىَەتچبْ ثوٌۇغمب چبلىرِبلتب. 

ضۈرە ٍېڭىذىٓ ٍبرىتىٍىػمب ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەر ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ، ثۇ  
ئبرلىٍىك ئىٕطبٔغب لبٍتب تىرىٍىػٕي ئەضىەرتّەوتە. ضۈرىٕىڭ ئبٌذىٕمي ئبٍەتٍىرىذە 

ۀجەدىٓ ثىٍەٌّەٍذىغبْ لبٍتىذىٓ ٍبرىتىٍىع لۇرئبٔذىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق ثىر ِ
ضەھٕىطي تەضۋىرٌۀگەْ ثوٌۇپ، ٍۇٌتۇزالرٔىڭ ٍېڭىذىٓ ٍبرىتىٍىػي ۋە دېڭىسالرٔىڭ 

 لبٍتىذىٓ ئوتتۇرىغب چىمىػي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:

 (3) ( َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجَّْرتْ 2( َوِإَذا اْلَكَواِكُب انْػَتثَػَرْت )1ِإَذا السََّماُء انْػَفَطَرْت )
ئبضّبْ خۇددى ئۈچىىٕي ٍېرىپ ثىخ تبرتىپ چىممبْ ئۇرۇلتەن ٍېڭىذىٓ » 

ٍبرىتىٍىػمب ثبغٍىغبْ چبغذا، ٍۇٌتۇزالر لبٍتىذىٓ چېچىٍغبْ چبغذا، دېڭىسالر لبٍتىذىٓ 
 (. 3 – 1« ) وۆتۈرٌۈپ دوٌمۇٍٔىغبْ چبغذا... 

ىٍىػىٕىڭ ثۇ ئبٍەتٍەرٔىڭ ِەلطىتي ئىٕطبٕٔىڭ ئبٌالھ تىٓ ٍۈز ئۆرۈپ خىَبٔەت ل
ئبٌذىٕي ئېٍىع ثوٌۇپ، وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذىغبْ ئبٍەت ثۇالردىٓ وېَىٓ 

 وەٌّەوتە:

ْنَساُف َما َغرََّؾ ِبَربَّْك اْلَكرميِ   يَا أَيػَُّها اْْلِ
 (.  6« ) ئي ئىٕطبْ! ضېٕي ِەرھەِەتٍىه رەثجىڭگە ئبضىٍَىك لىٍىػمب ٔېّە ئبٌذىذى؟ » 

لىٍىٕىپ. ئبٌالھ ٔىڭ ثەرگەْ ثۇ ٔېّەتٍىرى ئەضٍىتىٍگۀذىٓ ئىٕطبٕٔىڭ ٍبرىتىٍىػي ثبٍبْ 
(. ئبٔذىٓ ئىٕطبٕٔىڭ دائىُ  9 – 7وېَىٓ، ثۇ ٔېّەتىە تۇزوورٌۇق لىٍّبضٍىممب چبلىرىٍغبْ ) 

(،  12 – 10وۈزىتىٍىپ ۋە ٔبزارەت لىٍىٕىپ تۇرىٍىۋاتمبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕغبٔذىٓ وېَىٓ ) 
 (.  16 – 13زا ثېرىٍىذىغبٍٔىمي ثىٍذۈرۈٌگەْ ) ٍبخػىالرغب ِۇوبپبت، ٍبِبٔالرغب جب

ثۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕىڭ ثىر ِەلطىتي ثوٌۇپ، ئۇ ئىٕطبٔغب ھېطبة وۈٔىٕي ئەضٍىتىع. چۈٔىي، 
 ئۇ وۈٔذە ثىر ئىٕطبٕٔىڭ ثبغمب ثىر ئىٕطبٔغب ھېچمبٔذاق پبٍذىطي ثوٌّبٍذۇ:

 َمِئٍذ لِلَّوِ َواْْلَْمُر يَػوْ  يَػْوـَ ََل ََتِْلُك نَػْفٌس لِنَػْفٍس َشْيًئا
ئۇ، ثىر ئبدەِٕىڭ ٍۀە ثىر ئبدەِگە ٍبردەَ ثېرىػي، ِۀپەئەت ٍەتىۈزۈغي ِۇِىىٓ » 

 (.   19« ) ثوٌّبٍذىغبْ وۈٔذۇر. ثۇ وۈٔذە ھۆوۈَ پۈتۈٍٔەً ئبٌالھ لب خبضتۇر 
 
 

 ۋالىئە ضۈرىطي
 

» ْ ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغب« ۋەلە، ۋەزىَەت » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
 وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ:« ۋالىئە 
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 ِإَذا َوقَػَعِت اْلَواِقَعةُ 
 (. 1« ) ٍۈز ثېرىػي غۈثھىطىس ثوٌغبْ ئۇ لورلۇٔچ ۋەلە ِەٍذأغب وەٌگەْ چبغذا » 

 ضۈرە ئبٌالھ ثەٌگىٍىگەْ ثۇزۇٌۇظ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ضۈرىٍەر لبتبرىغب وىرىذۇ.
ۇپ، ثبرٌىك ِۇضھبة ۋە ھەدىص توپالٍِىرىذا ثۇ ضۈرىگە ثۇ ئىطىّٕي رەضۇٌۇٌالھ لوٍغبْ ثوٌ

 ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 
ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔىّۇ ثۇٔىڭغب داالٌەت لىٍىذۇ. رەضۇٌۇٌالھ 
ثىٍەْ ھەزرىتي ئەثۇ ثەوىر ئبرىطىذا ئۆتىەْ ثىر دىئبٌوگ، ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ زاِبٔي 

 :ھەلمىذە ثىسگە ٍىپ ئۇچي ثېرىذۇ
 ئەثۇ ثەوىر:» 
 چبچٍىرىڭ ئبلىرىپ وېتىپتۇ ٍب رەضۇٌۇٌالھ. -
چبچٍىرىّٕي ھۇد، ۋالىئە، ِۇرضەالت، ئەِّب ٍەتەضبئەٌۇْ، ئىسەغػەِطۇ وۇۋۋىرات  -

 تىرِىسى (. « ) ) ضۈرىٍىرىذىىي ھەلىمەتٍەر ( ئبلبرتىۋەتتي، دەپ جبۋاپ ثەردى رەضۇٌۇٌالھ 
ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ دېطەن  – 8ٕىڭ دەۋەتثۇ ِەٌۇِبتمب ئبضبضەْ، ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ 

خبتبالغّبٍّىس. ثۇ لۇرەٍع ئېّجبرگوضي ثبغٍىٕىپ ثىر ٍىً ئۆتىەْ ِەزگىً ئىذى. ئىجٓ ئبثجبش 
تەرتىۋىذە ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ٔبضىر ضۈرىطي ثىٍەْ ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ئبدىَبت 

ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ.  غۇئەرا –ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثبغمب تەرتىپٍەردە تبھب 
ھەزرىتي ئۆِەرٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌىػي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ تبھب ضۈرىطي ثۇ ضۈرىذىٓ 

 غۇئەرا ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍطب ِۇۋاپىك ثوٌىذۇ.  –خېٍىال ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبْ. ثىسچە ئىٕفىتبر 
ا، ثۇ ضۈرە لۇرئبٕٔىڭ ضۈرە ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ِەزِۇْ ٔولتىطىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذ

ِۇٔذەرىجىطىگە ئوخػبپ لبٌىذۇ. ضۈرىٕىڭ پەزىٍىتي ھەلمىذە ثىر لىطىُ رىۋاٍەتٍەر ِەۋجۇت. 
ضۈرىٕىڭ ثۇ ھەلتىىي ئبالھىذىٍىىىٕي ئىىىىٕجي ٔەضىً ) تبثىئىٓ ( ئىچىذە ئۆتىەْ ِەغھۇر 

 بْ لىٍغبْ:زاھىذى ِەضرۇلتىٓ ٔەلىً لىٍىٕغبْ تۆۋۀذىىي ئىپبدە ئەڭ ٍبخػي غەوىٍذە ثبٍ
وىُ ثۇرۇٔمىالرٔىڭ ۋە وېَىٕىىٍەرٔىڭ، جۀٕەت ئەھٍي ۋە جەھۀٕەَ ئەھٍىٕىڭ، دۇَٔب ۋە » 

ئىجٓ « ) ئبخىرەت ئەھٍىٕىڭ ھبٌىذىٓ خەۋەردار ثوٌّبلچي ثوٌطب، ۋالىئە ضۈرىطىٕي ئولۇضۇْ 
 ئبغۇر (.

ىذىىي ثۇ ثۇ ٍەردە ئەضىەرتىػىە تېگىػٍىه ٔولتب غۇ: ِەضرۇلٕىڭ ضۈرىٕىڭ پەزىٍىتي ھەلم
ضۆزٌىرى، ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي وۆزدە تۇتۇٌغبْ ھبٌذا ئېَتىٍغبْ ثوٌۇپ، ثۇ پەزىٍەتىە ئېرىػىع 
ئۈچۈْ ضۈرىٕي تىالۋەت لىٍىع وۇپبٍە لىٍّبٍذۇ، ئۇٔي چۈغۈٔۈظ غەرت. چۈغۈٔۈظ پەلەت 

 ٌەثسىٕي تەٌەپپۇز لىٍىع ثىٍەْ ۋۇجۇتمب چىمّبٍذۇ. ِۀىطىٕي ئۆزٌەغتۈرۈظ وېرەن. 
لي ضبئەت ھەلمىذىىي ئبگبھالٔذۈرۈظ ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ، پەلەت ِېھّبْ ضۈرە ئبخىر

) ئىٕطبْ (ال ئەِەش، ئۆتەڭ ) دۇَٔب (ٔىڭّۇ ئۆٌۈٍِىه ئىىۀٍىىي ئىّب لىٍىٕىذۇ. ثۇ ئبرلىٍىك 
(. ھبٍبت ٍبخػىالر ثىٍەْ  6 – 1دۇَٔبغب ثېرىٍىپ وېتىع خەۋپىگە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ثۇراٍذۇ ) 

(، ثۇ ِۇضبثىمە ثىر وۈٔي ئبخىرٌىػىذۇ.  14 – 7ىطىذىىي ثىر ِۇضبثىمە ثوٌۇپ ) ٍبِبٔالر ئبر
(. ئىٕىبر  56 – 15وىػي تبٌٍىػىغب لبرىتب ٍۀە ثىر ئبٌەِذە ِۇوبپبت ٍبوي جبزاضىٕي ئبٌىذۇ ) 

لىٍىػٕىڭ تۇزوورٌۇق ئىىۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕىپ، ئىالھ ٍبرىتىٍىع ۋە ئىٕطبٕٔىڭ ئەتراپىٕي 
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ٔېّەتٍەرگە وىػىٕىڭ دىممىتي ئبغذۇرۇٌىذۇ. ئىٕىبر لىٍىػٕىڭ تىگىذە  ئوراپ تۇرغبْ
 (.      74 – 57غۈوۈرضىسٌىه، ئۇٔىڭ تىگىذە لىّّىتىٕي ثىٍّەضٍىه ٍبتمبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ ) 

ضۈرىذە ئىٕطبٔالر ٍبخػىالر، ٍبِبٔالر، ئبۋأگبرت ٍبخػىالر دەپ ئۈچ تۈرگە ئبٍرىٍىذۇ. ثۇ 
ٍبِبْ چۈغۀچىّىسٔي ئۆرۈپ تبغالٍذۇ. ٍبخػىالرٔىڭ  –ۀىۋىٌ ٍبخػي ئۆٌچەَ ثىسٔىڭ ئۀئ

ٍبخػي ھبٌىتىذە ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرىػي، ئەضٍىذە ئبۋأگبرت ٍبخػىالرٔىڭ ثوٌىػي ثىٍەْ 
ِۇٔبضىۋەتٍىه. چۈٔىي، ھەر لبٔذاق ثىر ئەضىي، ئبٔىطىذىٓ ئەضىي ثوٌۇپ تۇغۇٌّبٍذۇ، 

تٕىڭ ئۆتىػىگە ئەگىػىپ ئەضىي ثوٌىذۇ، ٔبچبر ئەتراپىذىىي ِۇھىتٕىڭ تەضىرى ثىٍەْ ۋالى
خۇٍٕي ئۆزىگە ٍۇلتۇرىۋاٌىذۇ. ثۇ ٔولتىذىٓ لبرىغبٔذا، ٍبخػىالرِۇ ئەضىىٍەردىٓ  –ِىجەز 

ثوٌۇپ لېٍىػي ِۇِىىٓ. ئۇالرٔىڭ ٍبخػي ھبٌىتىٕي ضبلالپ لېٍىػي ئبۋأگبرت ٍبخػىالرٔىڭ 
ەر ئبۋأگبرت ٍبخػىالر لبتبرىغب تىرىػچبٍٔىمي ٔەتىجىطىذە ثوٌّبلتب. ثبرٌىك پەٍغەِجەرٌ

 وىرىذۇ. ضۈرە ثۇ ئۈچ تۈرٔي ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىذۇ:

( َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َما َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة 8فََأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة )
( ثُػلٌَّة ِمَن 15( ٓت َجنَّاِت النَِّعيِم )11( أُولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَف )11( َوالسَّابُِقوَف السَّابُِقوَف )9)

َها ُمتَػَقابِِلنَي 15( َعَلى ُسُرٍر َمْوُضونٍَة )14( َوقَِليٌل ِمَن اْْلَِخرِيَن )13اْْلَوَِّلنَي ) ( ُمتَِّكِئنَي َعَليػْ
 (17( َيطُوُؼ َعَلْيِهْم ِوْلَداٌف ُُمَلَُّدوَف )16)

ردۇر، ضبئبدەتّۀٍەر لبٔذاق ئبدەٍِەر؟ ) ئۇالر ثىر تۈروۈَ وىػىٍەر ( ضبئبدەتّۀٍە»  ) 
ئەِبٌي ئوڭ تەرىپىذىٓ ثېرىٍىذىغبْ ( ئبدەٍِەردۇر. ) ثىر تۈروۈَ وىػىٍەر ( ثەختطىس  –ٔبِە 

ئەِبٌي ضوي تەرىپىذىٓ  –ئبدەٍِەردۇر، ثەختطىس ئبدەٍِەر لبٔذاق ئبدەٍِەر؟ ) ئۇالر ٔبِە 
ۈَ وىػىٍەر ٍبخػي ئىػالرٔي ( ئەڭ ئبٌذىذا ثېرىٍىذىغبْ ( ئبدەٍِەردۇر. ) ٍۀە ثىر تۈرو

لىٍغۇچىالر ثوٌۇپ، ) ئۇالر جۀٕەتىە ( ئەڭ ئبٌذىذا وىرگۈچىٍەردۇر. ئۇالر چەوطىس ٔېّەتٍەر 
ثىٍەْ توٌغبْ جۀٕەتٍەردە ئبٌالھ لب ٍېمىٓ ثوٌغۇچىالردۇر. ثۇالرٔىڭ ثىر لىطّي 

ئەِەٌىٕىڭ ِەھطۇٌي ثوٌغبْ ئىٍگىرىىىٍەردىٓ، ثىر لىطّي وېَىٕىىٍەردىٓ ثوٌىذۇ. ئۇالر 
ثىرىگە لبرىػىپ ئوٌتۇرىذۇ. ) لېرىّبً (  ھەِىػە ثىر  –تەختٍەر ئۈضتىذە ٍۆٌۀگەْ ھبٌذا ثىر 

 (.  17 – 8« ) خىً تۇرىذىغبْ ٍبغالر ئۇالرٔي وۈتۈپ تۇرىذۇ 
ئبۋأگبرت ٍبخػىالر ٍبخػىٍىمتب ھەِىػە ئبٌذىٕمي لبتبردا تۇرغۇچىالردۇر. ئۇالر ئبٌالھ لب 

دۇر. ئۇالر چەوطىس ٔېّەتٍەر ثىٍەْ توٌغبْ « ِۇلەررەثۇْ » مىٓ ثوٌغبٔالردۇر، ٍۀي ٍې
جۀٕەتٍەرگە الٍىك ثوٌغۇچىالر ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ثىر لىطّي ئۆتّۈغتىىىٍەردىٓ، ثىر لىطّي 

ٔەثي / رەضۇي ٍەرِۇ وىرىذىغبْ ثوٌۇپ، ٔەثى« ثىر لىطّىغب » وېَىٕىىٍەردىٓ ثوٌىذۇ. چۈٔىي، ئۇ 
ئبخىرالغتي. غۇڭب، ئۇالرٔىڭ وۆپىٕچىطي ثۇرۇٔمىالردىٓ، ثىر لىطّي وېَىٕىىٍەردىٓ ىع ئەۋەتىٍ

ثوٌىذۇ. ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ئبٍەتٍەردە، چەوطىس ٔېّەتٍەر ثىٍەْ توٌغبْ ۋە ئەثەدىٌ ضبئبدەت 
(. ثۇ ٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ  26 – 18ِەروىسى جۀٕەت ھەلمىذىىي تەضۋىرٌەر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 

ٍەر، خۇددى ئبۋأگبرت ٍبخػىالرٔىڭ دۇَٔبدىىي ئەِەٌٍىرىگە ئوخػبپ لبٌىذۇ. دۇَٔبدا ٔېّەت
ٍبخػىٍىممب ئبٌذىراپ ئبلبرتمبْ چبچٍىرى، ئبخىرەتتە ئۆٌۈِطىس ٍىگىتٍىه ثوٌۇپ ئۇالرٔي 
وۈتّەوتە. دۇَٔبدا ٍبخػىٍىك وۆپەٍطۇْ دەپ، ئۆزىٕي ِەھرۇَ لىٍغبْ ٔۇرغۇْ ِۇثبھالر، 
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ئەثەدىٌ ۋە ِۇتٍەق گۈزەٌٍىه ثوٌۇپ لبٍتىذۇ. دۇَٔبدا ٍبخػىٍىممب ئبٌذىراپ ئبخىرەتتە ئۇالرغب 
« ئەثەدىٌ ھوزۇر تەختٍىرى » ئوٌتۇرۇغمب پۇرضەت تبپبٌّىغبْ ئورۇٔذۇلالر، ئبخىرەتتە ئۇالرغب 

ثوٌۇپ لبٍتىذۇ. ئىپبدىٍەغىە تىً ئبجىسٌىك لىٍىذىغبْ غبدٌىمٍىرىٕي ئۇ تەختٍەرگە ٍۆٌۀگەْ 
ىّبْ ثوٌىػىذۇ. دۇَٔبدا ئبۋأگبرت ٍبخػىالردىٓ ثوٌۇظ ئۈچۈْ ۋاز وەچىەْ ھبٌذا تەڭ ثەھر

ھبالۋەت ۋە ئبٌىٌ تۇرِۇظ، ئبخىرەتتە جۀٕەت ھبٍبتىٕي تبِبِالٍذىغبْ چەوطىس ھەدىَە 
 ضۈپىتىذە ئۇالرغب ثېرىٍىذۇ.

(. ئۇالرغب  40 – 27ِۇوبپبتٍىرى ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) « ٍبخػىالرٔىڭ » ئبٔذىٓ پەلەت 
ىذىغبْ ِۇوبپبتالر ئبرىطىذا، ئەڭ ٍبخػىالرغب ثېرىٍىذىغبْ ِۇوبپبتالر تىٍغب ئېٍىّٕىغبْ. ثېرىٍ

ئۇالرٔىڭ ِۇوبپبتٍىرى ئبۋأگبرت ٍبخػىالرٔىڭىي ثىٍەْ ئوخػبظ ئەِەضٍىىي ثۇٔىڭذىٓ 
چىمىپ تۇرىذۇ. ئبٔذىٓ ٍبِبٔالرٔىڭ ئەھۋاٌي ھەلمىذە ثبٍبْ ثېرىٍگەْ. ئۇالرٔىڭ دۇَٔب 

ٍبِبٍٔىمٍىرى جبٍٔىٕىپ ئبٌذىغب وەٌگۀىذى. دۇَٔب ھبٍبتىذا ثوغسىذىٓ  ھبٍبتىذا لىٍغبْ
ئىچّەن، ئبخىرەتتە ئۇالرغب ئىچىذىٓ  –ئۆتىەْ ھەر ھبراَ ٌولّب ۋە زۇٌۇَ، ھەر ھبراَ ٍېّەن 

ئبزاپالٍذىغبْ وۆٍذۈرگۈچي ثىر ئوت، ٍۈرەن داغٍىغۇچي ئۈِىتطىسٌىه ثوٌۇپ ئىگىطىگە 
 (.   44 – 41ٕي ثوغىذىغبْ ثىر ضبٍىذەن ئۇالرغب ھەِراھ ثوٌىذۇ ) لبٍتىذۇ. ھەر ٍبِبٍٔىمي، ئىچى

ئۇالردىىي ئبضبضٍىك ِەضىٍە ثىر دۇَٔبٌىك چۈغۀچىطي ثوٌۇپ، ھېطبپ وۈٔىگە 
ئىػۀّىگۀٍىىي ئۈچۈْ ِەضئۇٌىَەت تۇٍغۇضي ئىچىذە ھېطبثىٕي ثېرەٌەٍذىغبْ ثىر ھبٍبت 

ْ ئىالھىٌ چەوٍىّىٍەر، ئۆٌۈِذىٓ وېَىٓ ٍبغبغٕي ئوٍالغّىغبٔىذى. دۇَٔبدا دەپطۀذە لىٍغب
(.  52 – 51روھٍىرىغب زەھەرٌىه جەھۀٕەَ دەرىخىٕىڭ ِېۋىطي غىسا ضۈپىتىذە ثېرىٍىذۇ ) 

چۈٔىي، ئۇالر ئىچىگە ئبٌالھ ئېّتىھبْ ِەلطىتي ثىٍەْ تۇغۇٌۇغتىال فىترىتىگە تىىىەْ جۀٕەت 
دى. دۇَٔبدا لەٍەرگە ِەثٍەغ دەرىخىٕي ضۇغۇرۇغٕىڭ ئورٔىغب، جەھۀٕەَ دەرىخىٕي ضۇغبر

ضبٌغبْ ثوٌطب، ئبخىرەتتە ئۇٔىڭ ِېۋىطىٕي ئبٌىذۇ. ئۇالر دۇَٔبدا گۇٔبھمب توٍّىغبٔىذى، 
ئبخىرەتتە دۇَٔب ھبٍبتىذا لىٍغبْ ٍبِبٍٔىمٍىرىٕىڭ زەھەرٌىه غەرثەتٍىرىٕي خۇددى ضۇغب تەغٕب 

 (.  55 – 54ثوٌغبْ تۆگىٍەردەن ئىچىذۇ ) 
رەھّبْ، ثۀذىٍىرىٕىڭ زەھەرٌىٕىػىگە رازى ئەِەش. غۇڭب ثۇ  رەھّىتي چەوطىس ثوٌغبْ

 لىٍىذۇ: خىتبةثۆٌەوتىٓ وېَىٓ پۈتۈْ ئىٕطبٔالرغب 

ُقوَف ) ـْ َْمُْن 58( أَفَػَرأَيْػُتْم َما َُتُْنوَف )57َْمُْن َخَلْقَناُكْم فَػَلْوََل ُتَصدّْ ( أَأَنْػُتْم ََّتُْلُقونَُو َأ
َنُكُم اْلَمْوَت َوَما َْمُْن ِبَْسُبوِقنَي )( َْمُْن َقدَّرْ 59اْْلَالُِقوَف )  (61نَا بَػيػْ

ثىس ضىٍەرٔي ٍبراتتۇق. ) ئي ئىٕطبٔالر ( ثۇ ھەلىمەتٕي ٔېّە ئۈچۈْ لوثۇي لىٍّبٍطىٍەر؟ » 
ضىٍەر ) ئبٍبٌالرٔىڭ ثەچچىذأىغب ( تۆوۈٌگەْ ِۀي ھەلمىذە ئوٍالپ ثبلتىڭالرِۇ؟ ئۇٔي ضىٍەر 

برىتىػٕىڭ ِۀجەضىّۇ ثىسِۇ؟ ضىٍەرٔىڭ ئبراڭالردا ئۆٌۈَ لبٔۇٔىٕي ٍبراتتىڭالرِۇ ٍبوي ثبرٌىك ٍ
 (. 60 – 57« ) ثىس ثەٌگىٍىذۇق، ثىس ئۇٔي ھەرگىس ثۇزِبٍّىس 

 ثۇ ٔېّەتٍەر ئەضٍىتىٍگۀذىٓ وېَىٓ، ثىر تەٌەپ ئوتتۇرىغب لوٍۇٌىذۇ: 
 (.  74« ) ئۇٔذالتب ھەر ئىػٕي ئەزىّەتٍىه رەثجىڭٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ لىٍغىٓ! » 

» ثۇٔىڭغب ئەِەي لىٍغبْ وىػي رەثجىٕىڭ ۋەھىَطىٕي ئۆزىگە ٍېتەوچي لىٍىذۇ. چۈٔىي، ئۇ 
 (.  77« ) تۇر خىتبثلىٍىٕغۇچىٕي / ئەِەي لىٍغۇچىٕي لىّّەتىە ئىگە لىٍغۇچي ثىر  خىتبة
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ۋەھىَٕىڭ ٔبزىً لىٍىٕىع ِەلطىتي ئىٕطبٔغب ٔېّەتٕي ثەرگۈچىٕي ئەضٍىتىػتۇر. ِبٔب ثۇ 
ضىٍەر ِبٔب ِۇغۇٔذاق » ي ئىٕىبر لىٍىع، ئىٕىبر لىٍغبٔذىٓ ِۀپەئەتٍىٕىػتۇر ضەۋەپتىٓ ۋەھىَٕ

 (.  82« ) لىٍىپ ھەلىمەتٕي ئىٕىبر لىٍىػٕي ئۆزەڭالرغب ئوزۇلٍۇق لىٍىۋاٌىطىٍەر 
ِبٔب ثۇ ٍەردە ثىر ثۆٌەن ثبغٍىٕىذۇ ۋە لۇرئبٔذا ٔبھبٍىتي ئبز ئۇچراٍذىغبْ ضەورات 

 ِۀسىرىطي تەضۋىرٌىٕىذۇ:

بُوَف )َوُتَْ  ( َوأَنْػُتْم ِحيَنِئٍذ 83( فَػَلْوََل ِإَذا بَػَلَغِت اْْلُْلُقوـَ )85َعُلوَف رِْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذّْ
َر َمِديِننَي 85( َوَْمُْن أَقْػَرُب ِإلَْيِو ِمْنُكْم َوَلِكْن ََل تُػْبِصُروَف )84تَػْنظُُروَف ) ( فَػَلْوََل ِإْف ُكْنُتْم َغيػْ

( فَػَرْوٌح َوَرْٗمَاٌف 88( فََأمَّا ِإْف َكاَف ِمَن اْلُمَقرَِّبنَي )87ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقنَي )( تَػْرِجُعونَػَها 86)
( َفَسََّلـٌ َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي 91( َوأَمَّا ِإْف َكاَف ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي )89َوَجنَُّة نَِعيٍم )

يٍم )95الضَّالّْنَي ) ( َوأَمَّا ِإْف َكاَف ِمَن اْلُمَكذِّْبنيَ 91) ( َوَتْصِلَيُة َجِحيٍم 93( فَػنُػُزٌؿ ِمْن ْحَِ
 (95( ِإفَّ َىَذا َْلَُو َحقُّ اْلَيِقنِي )94)

ِۇغۇٔذاق ثىر خەۋەر / ضۆز ) لۇرئبْ (ٔي ضىٍەر وىرٌەتّەوچىّۇ؟ ثۇ ئبرلىٍىك ضىٍەر » 
غۇٔذالّۇ؟ ئۇٔذالتب جبْ  ھەلىمەتٕي ٍبٌغبٔغب چىمىرىػٕي ئۆزەڭالرغب غىسا ھبٌىغب وەٌتۈرِەوچي

ھەٌمۇِغب ٍەتىەْ چبغذا ) ضەوراتمب چۈغىەْ ۋالىتتب ( ٔېّە ثوٌىذۇ؟ ضىٍەر ئۇٔىڭ ) ھەلىمەتٕي / 
لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍغۇچىٕىڭ( ثېػىذا لبراپ تۇرىطىٍەر. ثىس ئۇٔىڭغب ضىٍەردىّٕۇ ثەورەن ٍېمىٓ 

ىسگە تۇغۇٌۇغتىٓ لەرزدار ثوٌىّىس، ٌېىىٓ ضىٍەر ثىسٔي وۆرەٌّەٍطىٍەر. ئەگەر ضىٍەر ث
ئەِەضٍىىىڭالرغب ئىػۀطەڭالر، ثۇ ئېتىمبدىڭالردا راضتىچٍي ثوٌطبڭالر، لېٕي ئۇٔذالتب ھبٍبتٕي 

ئىجبدەت ۋە ٍبخػي  –ِېَىتمب لبٍتۇرۇپ ثېرىڭالر.  ئەگەر ئبٌالھمب ِۇلەررەثىَٓ / ٍېمىٓ ) تبئەت 
ىڭالر ( ئىپبدىٍەغىە تىً ئبجىسٌىك ئىػالرٔي ئەڭ ئبٌذىذا لىٍغۇچي (الردىٓ ثوٌطبڭالر، ) جبٍ

لىٍىذىغبْ ھوزۇر، چەوطىس رىسىك ۋە غبدٌىممب توٌغبْ جۀٕەتتە ثوٌىطىٍەر. ئەگەر 
ضبئبدەتّۀٍەردىٓ ثوٌطبڭالر، ) ئي ( ۋەدىطىگە ۋاپب لىٍغۇچي ثەختىَبر وىػي: ضبڭب ضبالَ 

غبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭ ثوٌطۇْ! ئەگەر ئۇ، ئىٕىبر لىٍىپ توغرا ٍوٌذىٓ چىمىپ وەتىەْ ثىرى ثوٌ
جبزاضي ٍۈرەن داغالٍذىغبْ ) ئۈِىتطىسٌىه ( دوضتىخېٕىذا وۈتۈۋېٍىٕىع ۋە غىذدەتٍىه ئوتمب 

 (.  95 – 82« ) غۈثھىطىسوي، ثۇ ئېٕىك ھەلىمەتتۇر  –) جەھۀٕەِگە ( تبغٍىٕىع ثوٌىذۇ. غەن 
ٍغبْ وىػي، ثىر ضۆز ھبٌىتىذە ئبٌذىّىسغب لوٍۇٌغبْ ھەلىمەتٕي ٍبٌغبٔغب چىمىرىپ ئىٕىبر لى

(. ضۈرىٕىڭ ئبخىرىذا  95خەۋەر ثېرىٍگەْ ثۇ ھەلىمەت ثىٍەْ ٍۈزٌىػىذۇ )  َوۈٔي چولۇ
 ئىٕطبٔالر ثۇ ھەلىمەتٕي لوثۇي لىٍػمب چبلىرىٍغبْ: 

 ( 96َفَسبّْْح بِاْسِم رَبَّْك اْلَعِظيِم )
 ىٓ.ئۇٔذالتب ) ئي ئىٕطبْ! ( ھەر ئىػٕي ئەزىّەتٍىه رەثجىڭٕىڭ ئىطّي ثىٍەْ لىٍغ
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« غۇئەرا » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « غبئىرالر » ئبٍىتىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ  – 224ضۈرە 

وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ئبٍەتتە غبِبٍٔىمٕي غبئىرٌىمٕىڭ ئبٌذىغب ئۆتىۈزگەْ، تىً 
ْ غبئىرالر ضۀئىتىٕي ئبٌالھ لب ثوٌغبْ ھەٍرأٍىمي ٍوٌىذا ئىػٍەتّەً، ئۇٔىڭغب لبرغي چىممب

 .ئەٍىجٍۀگەْ

 .( 224غبئىرالرغب گۇِراھالر ئەگىػىذۇ )  –  َوالشَُّعَراُء يَػتَِّبُعُهُم اْلَغاُووفَ 

 –ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ئىجٓ ئبثجبضٕىڭ لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىۋىذە تبھب 
تىسىٍغبْ. ثۇ  ٔەًِ ضۈرىطي ئبرىطىغب –ٔەًِ ضۈرىٍىرى ئبرىطىغب، ثبغمب تەرتىپٍەردە ۋالىئە 

ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌىذۇ.  – 6ٍبوي  – 5ٕىڭ دەۋەتتەرتىپٍەرگە ئبضبضالٔطبق، ِەزوۇر ضۈرە 
ٌېىىٓ، ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، ثۇ ضۈرە لۇرەٍع ثوٍمۇتىٕي دەۋر ئبرلب وۆرٔۈغي 

ىٓ. ثۇ ٔولتب ٔەزەردە لىٍغبْ. ثەٌىىُ، ثۇٔىڭذىٓ ثىر ِەزگىً وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌىػىّۇ ِۇِى
 .ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن – 8ٕىڭ رىطبٌەتتۇتۇٌغبٔذا، ِەزوۇر ضۈرە 

ضۈرە ئەئراف، ھۇد، ھىجر ۋە ئۀجىَب ضۈرىٍىرىگە ئوخػبظ ئبٌالھ ٔىڭ ئەٌچىٍىرى ھەلمىذە 
توختىٍىذۇ. ٌېىىٓ، ھېچمبٍطىطىذا لىططەٌەردە تەوىتٍۀگەْ ِەضٍىٍەر ئوخػبظ ئەِەش. ثۇ 

ٍەر ئورۇْ ئبٌغبْ. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، ثۇ ضۈرىذە ثۀي ٔەثىرىذىىي لىططەٌەرٔىڭ ِەروىسىذە ضۈ
ٍىرىغب ئىجرەت لىٍىپ وۆرضىتىٍگەْ. ضۈرىذە ثىۋاضتە ھبٌذا رەضۇٌۇٌالھمب ِۇھبتبثئىطرائىً ثبرٌىك 

لىٍىٕغبْ. غۇڭب، ضۈرىذە ئىىىىٕجي غەخص ثىرٌىه ئبٌّىػي ) ضەْ ( ٔبھبٍىتي وۆپ  خىتبة
ثىۋاضتە ھبٌذا رەضۇٌۇٌالھمب، ۋاضتىٍىك ھبٌذا ثبرٌىك وىػىٍەرگە ثوٌۇپ،  خىتبةتىٍگەْ. ثۇ ئىػٍى

ئۇالرٔىڭ غەخطىَىتىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍّبلتب. ضۈرىٕىڭ ئۈچىٕچي ئبٍىتىذە، 
ئىٕىبر لىٍغۇچىالر ئۈچۈْ وۆڭٍي ٍېرىُ ثوٌغبْ، ئۇالرٔىڭ ھبٌىغب ئېچىٕغبْ پەٍغەِجەرگە 

 :رىٍگەْتەضەٌٍىٌ ثې

 َلَعلََّك بَاِخٌع نَػْفَسَك َأَلَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ 
 .( 3« ) ئۇالرٔىڭ ئىّبْ ئېَتّىغبٍٔىمىذىٓ ئۆزەڭٕي ھبالن لىٍىۋېتەً دەپ لبٌذىڭ  »

ئبٌەٍِەرگە رەھّەت ثەٌىىُ ِبٔب  …ثبغمىالرٔىڭ ئىّبٔي ئۈچۈْ ئۆزىٕي ھبالن لىٍىع 
ڭ ثىر غەپمەت ھەرىىىتي ئىىۀٍىىىگە ثۇٔىڭذىّٕۇ ِۇغۇٔذاق ثىر ئىع ثوٌطب وېرەن. ئىطالِٕى

ٍبخػي ثىر ئۆرٔەن ثبرِۇ؟ ٌېىىٓ، ئبٌالھ لوٍغبْ ثىر لبٔۇْ ثبر. ثۇ لبٔۇٔغب ئبضبضالٔغبٔذا، 
ضىرىتتىٓ وەٌگەْ ثىر تەٌەپ ثېراۋٔىڭ ھىذاٍىتي ئۈچۈْ وۇپبٍە لىٍّبٍذۇ. چولۇَ وىػي ئۆزى 

ھ تىٓ توغرا ٍوٌغب ثبغٍىػىٕي تىٍىػي الزىُ. ئەگەر تەٌەپ لىٍىػي، توغرا ٍوٌغب ٍۈزٌىٕىػي، ئبٌال
ثۇٔىڭ ئەوطىچە ثوٌغبْ ثوٌطب ئىذى، ئبٌالھ ٔىڭ ٍەر ٍۈزىذىىي ئىٕطبٔالرٔىڭ ھەِّىطىٕي 
ئىّبٔغب ِەججۇر لىٍىػي ھەرگىسِۇ تەش ئەِەش. ئىٕطبٔالر ئىّبٔغب ِەججۇر ۋە ِەھىۇَ لىٍىٕغبْ 

ِۇوبپبت ٍبوي جبزا،  ػٕىڭ ئەھّىَىتي ثوالتتىّۇ؟ ثوٌطب ئىذى، ئىّبْ ئېَتمۇچىغب ِۇوبپبتي ثېرى
ئەروىٓ ئىرادە ثىٍەْ تبٌالغٕىڭ ٔەتىجىطىذۇر. تۆۋۀذىىي ئبٍەتتە ثۇ ھەلىمەت ثبٍبْ 

 :لىٍىٕغبْ

 ِإْف َنَشْأ نُػنَػزّْْؿ َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء َآيًَة َفظَلَّْت أَْعَناقُػُهْم َْلَا َخاِضِعنيَ 
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غب ئبضّبٔذىٓ غۇٔذاق ثىر ئبٍەت ) ئبالِەت ( چۈغۈرەتتۇلتە، ئەگەر ثىس خبٌىطبق ئۇالر »
 ( 4« ) ئۇالر ئۇٔىڭغب ) ِەججۇرىٌ ( ثوٍۇْ پۈوۈپ، ثبظ ئىگەتتي 

رەضۇٌۇٌالھ لەۋِىٕىڭ » ئبٍەتٕىڭ ِەزِۇٔىغب ئبضبضەْ وىػىٕىڭ ئەلٍىگە  – 3ثۇ ٔولتىذا 
« ٔطىرەۋاتمبْ ثوٌغىَّىذى؟ ثېػىغب ثۇرۇٔمي ئۈِّەتٍەرگە وەٌگۀذەن ثىرەر ثبال وېٍىػىذىٓ ئە

 .دېگەْ ضۇئبي وېٍىػي ِۇِىىٓ
رەضۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ ھەزرىتي ِۇضب ۋە ئىجراھىُ پەٍغەِجەرٌەر ئۆرٔەن لىٍىپ وۆرضىتىٍگەْ، 
ئىٕىبر لىٍغۇچىالر ئۈچۈْ ٔۇھ، ئبد، ضەِۇد، ٌۇت ۋە ئەٍىە لەۋِىٕىڭ ئبلىۋىتي ئىجرەت لىٍىپ 

ىتىٍگەْ لەۋٍِەر ئبضبضەْ ئىٕطبٔىَەت تبرىخىذىىي وۆرضىتىٍگەْ. ضۈرىذە ئىجرەت لىٍىپ وۆرض
 .ثىر ئبزغۇٍٔۇق تۈرىٕي ئىػبرەت لىٍّبلتب

ٕىڭ ئبٌالھ لب دەۋەت ٍوٌىذا وۆرضەتىەْ تىرىػچبٍٔىمي ۋە رەضۇٌضۈرىذە ثىر لبٔچە 
لەۋِىٕىڭ ئۇالرغب تۇتمبْ ئىٕىبرچي پوزىتطىَىطي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ثوٌۇپّۇ ثۇ لەۋٍِەرٔىڭ 

ئبٍەتتە تىٍغب  – 4رەتٍەر ئبٌذىذىّۇ ئىٕىبردا چىڭ تۇرۇغي ثبٍبْ لىٍىٕىپ، ِۆجىسىۋى ئىػب
ئېٍىٕغبْ ھەلىمەتٕي ئىّب لىٍىپ ئۆتىەْ. ثۇ ئۆرٔەوٍەر ئبرلىٍىك لەۋِىٕىڭ ِۇئّىٓ ثوٌّىغبٍٔىمي 
ضەۋەثىذىٓ، ئۇالر ئۈچۈْ لبٍغۇرۇپ ھبالن ثوٌۇپ وېتەً دەپ لبٌغبْ رەضۇٌۇٌالھمب تەضەٌٍىٌ 

ۆرٔەوٍەر ئبرلىٍىك ئىٕىبرچىٍىمتب چىڭ تۇرغبْ لەۋٍِەرٔىڭ ھېچجىرىذە ئۈِىذ ثېرىٍگەْ. ثۇ ئ
ٍوق ئىىۀٍىىي وۆرضىتىپ ئۆتۈٌگەْ. ثۇ لىططەٌەرٔىڭ ِەلطىتي، ھەر ثىر لىططەدىٓ وېَىٓ 

 :تىٍغب ئېٍىٕغبْ ۋە ضۈرىذە ضەوىىس لېتىُ تەورارالٔغبْ ثۇ ئبٍەتىە ِۇجەضطەٍِۀگەْ

 (68) َوِإفَّ رَبََّك َْلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ  (67)َما َكاَف َأْكثَػُرُىْم ُمْؤِمِننَي ِإفَّ ٓت َذِلَك َْلَيًَة وَ 

غۈثھىطىسوي، ثۇ لىططەدە ضبۋاق ئبٌغۇچىالر ئۈچۈْ چوڭ ئىجرەت ثبر. ٌېىىٓ  »
 (68 – 67)  « ئىٕطبٔالرٔىڭ توٌىطي ٍۀىال ئىػۀّەٍذۇ. ئبٌالھ غبٌىجتۇر، ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر 

 :گبھالٔذۇرۇظثۇ ئب
ئىٕطبٔالرٔىڭ وۆپ ضبٍٔىمىٕىڭ پەرۋاضىس ِۇئبِىٍىطىٕي ئۆٌچەَ لىٍىػمب ثوٌّبٍذۇ. ضەْ  .1

 !ئىجرەت ۋە ضبۋاق ئبي
رەھىُ ئىىۀٍىىىٕي  –ئبٌالھ لب ئىػۀچ لىً، ئۇٔىڭ ِەرھّىتي چەوطىس ثىر رەثجي  .2

لۇرئبٔغب وېٍىپ ئۇٔتۇِب. ئبٔذىٓ ضۆز ٍۀە ثبرٌىك دەۋرٌەرٔىڭ ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىطي ثوٌغبْ 
لۇرئبْ ٔېّە؟ لبٔذاق وەٌگەْ؟ وىّگە وەٌگەْ؟ لەٍەردىٓ وەٌگەْ؟ ٔېّە ئۈچۈْ » توختبٍذۇ. 

دېگۀذەن ثىر لبتبر ضۇئبٌغب تۆۋۀذىىي تۆت ئبٍەت ثىٍەْ « ؟ خىتبةٔبزىً ثوٌغبْ؟ لبٔذاق 
 :جبۋاپ ثېرىٍگەْ

َعَلى قَػْلِبَك لَِتُكوَف ِمَن  (193)الرُّوُح اْْلَِمنُي نَػَزَؿ بِِو  (192)َوِإنَُّو لَتَػْنزِيُل َربّْ اْلَعاَلِمنَي 
 (195)بِِلَساٍف َعَرِّبٍّ ُمِبنٍي   (194)اْلُمْنِذرِيَن 

 غۈثھىطىسوي، لۇرئبْ ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجي تەرىپىذىٓ ٔبزىً لىٍىٕغبٔىذۇر. »
ئېٍىپ  ئبگبھالٔذۇرغۇچىالردىٓ ثوٌۇغۇڭ ئۈچۈْ، ئىػۀچٍىه جىجرىئىً ئۇٔي ضېٕىڭ لەٌجىڭگە

 .(195 – 192« ) چۈغتي. ) لۇرئبْ ( ئوچۇق ئەرەثي تىٍذا ) ٔبزىً ثوٌذى ( 
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ٍەرٔىڭ غۇ خىتبثي ثەظ لېتىُ ٔەثىضۈرىذە ٍۀە ئىٕطبٔىَەت ضەدىمىطي ثوٌغبْ 
 :تەورارالّٔبلتب

 َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْف َأْجرَِي ِإَلَّ َعَلى َربّْ اْلَعاَلِمنيَ 
غ لىٍغبٍٔىمىُ ئۈچۈْ ضىٍەردىٓ ھېچمبٔذاق ھەق تەٌەپ لىٍّبٍّەْ، ئۇٔي پەلەت تەثٍى »

 .( 127« ) ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجىذىٓ تىٍەٍّەْ 
ٍەر ھەق ضەدىمىطي ثوٌۇپ، ئۇالر ھبٍبتىٕي ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ضبئبدىتي ئۈچۈْ ئبٌالھ لب ٔەثى

ٔالردىٓ ئەِەش، ئبٌالھ ئبتىغبْ وىػىٍەردۇر. ھەلٍىرىٕي ۋە ِۇوبپبتىٕي دەۋەت لىٍغبْ ئىٕطب
تىٓ ئبٌغبٔىذى. ئبٌغبْ دېذۇق، چۈٔىي ٍبخػي ثوٌۇظ ۋە ٍبخػىٍىك لىٍىع ئۈچۈْ ھەق 
ئېٍىع ۋە ِبوبپبت ئېٍىػٕىڭ ھبجىتي ٍوق. ٍبخػي ثوٌۇغٕىڭ ئۆزىال ثىر ِۇوبپبت ئەضٍىذە. 

 .ٍەرٔىڭ ھبٍبتي ثۇ ھەلىمەتٕىڭ جبٍٔىك غبھىتئەثى
ي ثىٍذۈرىذىغبْ ئىطّٕىڭ ثېرىٍىػىغب ضەۋەة ثوٌغبْ دېگەْ ِۀىٕ« غبئىرالر » ضۈرىگە 

 رەضۇيئبٍەتٍەر ضۈرىٕىڭ ئبخىرىذا ٍەر ئبٌغبْ. ثۇ ئبٍەتٍەردە ئەٍىجٍۀگەْ غبئىرالر، ضبختب 
غبئىرٌىرى ثوٌۇپ، ئەٍجٍۀگەْ غېئىرالرِۇ ۋەھىَٕىڭ تەختىگە « غبِبْ » لىٍپىغب وىرىۋاٌغبْ 

 –ش، ھېططىٌ تۇٍغۇضىٕي ٔىػبْ لىٍغبْ ضېھىر ىٕىڭ ئەلٍىٕي ئەِەِۇھبتبثوۆز تىىىەْ ۋە 
 .ئەپطۇٕٔىڭ لېرىٕذىػي ھېطبثٍىٕىذىغبْ تۈردىىي غېئىرالردۇر

( يُػْلُقوَف 555( تَػنَػزَُّؿ َعَلى ُكلّْ أَفَّاٍؾ أَثِيٍم )551َىْل أُنَػبُّْئُكْم َعَلى َمْن تَػنَػزَُّؿ الشََّياِطنُي )
( َأَلَْ تَػَر أَنػَُّهْم ِٓت ُكلّْ َواٍد 554الشَُّعَراُء يَػتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَف )( وَ 553السَّْمَع َوَأْكثَػُرُىْم َكاِذبُوَف )

 (556( َوأَنػَُّهْم يَػُقوُلوَف َما ََل يَػْفَعُلوَف )555َيِهيُموَف )
ضىٍەرگە ِەْ غەٍتبٔالرٔىڭ وىّگە چۈغىذىغبٍٔىمىٕي ئېَتىپ ثېرەٍّۇ؟ ئۇالر ئۆزىٕي » 

ٌغبْ ھەر گۇٔبھىبرغب چۈغىذۇ، ) ٍبٌغبٔغب ( لۇالق ضبٌىذۇ ۋە ئبٌذاغٕي ئبدەتىە ئبٍالٔذۇرىۋا
ئۇالرٔىڭ توٌىطي ) ثبغمىالرغىّۇ ( ٍبٌغبْ ئېَتىذۇ. ) غبِبٍٔىك لىٍىۋاتمبْ ( غبئىرالرغب گۇِراھالر 
ئەگىػىذۇ. ئۇالرٔىڭ ) خىَبي ۋە ھېص ( ۋادىٍىرىذا تېڭىرلبپ ٍۈرگۀٍىىىٕي وۆرِىذىڭّۇ؟ ئۇالر 

 .( 226 – 221« ) ي لىٍذۇق دەپ ضۆزٌەٍذۇ لىٍّىغبْ ٔەرضىٍەرٔ
ھەلىمەتٕي ئىسدىگەْ غېئىر ھېىّەت، ھەلىمەتٕي ئىسدىگەْ غبئىر ھەوىّذۇر. ھەلىمەتٕىڭ 
ئورٔىغب وۆز تىىىەْ غېئىر ھەددىٕي ئبغمبْ ضۆزدۇر. ضۆزٔىڭ ھەددىذىٓ ئبغمىٕي، ھەددىذىٓ 

ِبٍٔىممب ِبٍىً ثوٌغبْ وىػىذۇر. ئبغمبْ ئىٕطبٔذىٓ ۋۇجۇدلب وېٍىذۇ. ھەددىذىٓ ئبغمب غبئىر غب
لەدىّمي ھەر ئېسىػتب ۋە ھەر خىً ثبتىً ئېتىمبدتب غبِبٍٔىمتىٓ ثىر ئىس ثبر. ئىطالِذىٓ ئىجبرەت 
ھەق دىٓ ئىٕطبٔىَەت ثىٍەْ تەڭتۇظ ثوٌغبٔذەن، غبِبٍٔىمّۇ ئىٕطبٔىَەت ثىٍەْ تەڭتۇظ 

ىٍىذىغبْ غبئىر ۋە ضۆزگە ثىر ثبرٌىك خۇراپبتٍىمٕىڭ ئىطّىذۇر. ئەٌۋەتتە، لۇرئبْ ھەددىٕي ث
 .ئبٍەتتۇر – 227ٔەرضە دېّەٍذۇ. ثۇٔىڭ دەٌىٍي 

ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئبٍىتي ئبٌالھ لب، ئۆزىگە ۋە غەٍئىٍەرگە ٍبتالغمبْ ھەر لەۋَ ۋە 
 :ِەدۀىَەتٕي وۈتۈپ تۇرغبْ ئۆزگەرِەش ثىر لبٔۇٔىَەتتىٓ خەۋەر ثەرِەوتە

َقِلُبوفَ َوَسيَػْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ مُ  َقَلٍب يَػنػْ  نػْ
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« زۇٌۇَ پبتمىمىغب پبتمبٔالر ئۇزالمب لبٌّبً لبٍطي جبٍغب لبٍتىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىپ لبٌىذۇ  »
 (227 ). 

ئبِۀٕب ۋە ضەددەلٕب دەٍّىس ٍب رەثجي! ثىسٔي ئۇ زاٌىّالر لبتبرىذىٓ لىٍّىغىٓ، ئۇ زاٌىّالرغب 
 !ٍۆٌۀگەْ زاٌىّالردىٓ لىٍّىغىٓ

 

 
 يئىٕػىمبق ضۈرىط

 
ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ئىٕػىمبق وەٌىّىطي ثىٍەْ « ٍېرىٍىع، پبرچىٍىٕىع » ضۈرە 
 ثوٌۇپ، ثۇ وەٌىّە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغبْ ئېٍىٕغبْ:  ئبتبٌغبْ

 (. 1« ) ئبضّبْ ٍېرىٍغبْ چبغذا » 
 ثۇ ضۈرە ئىالھىٌ ثۇزۇٌۇغٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ضۈرىٍەردىٓ ثىرى. 

ئبٍەتٍەرگە  – 24 – 20ۋە  14 – 13، 6ۈرىذىىي ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ض
لبرىغبٔذا، ثۇ ضۈرە لۇرەٍع ثوٍمۇتي ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىگە چىممبْ ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ثۇ 
ئبٍەتٍەردە ِۇغرىىالر زۇٌۇِىٕىڭ وۈچىَىپ، ِۇئّىٍٕەرٔىڭ لبتتىك ئېغىر وۈٔذە لبٌغبٍٔىمي ئىّب 

 لىٍىٕغبْ. 
رۇَ  –ش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ٔۇزۇي تەرتىپٍىرىذە ئىٕفىتبر ھەزرىتي ئوضّبْ ۋە ئىجٓ ئبثجب

ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر  – 8ضۈرىٍىرى ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ ضۈرىٕي رىطبٌەتٕىڭ 
 لبتبرىغب تىسىػمب ثوٌىذۇ. 

ضۈرىذە ثۇ دۇَٔب ھبٍبتىٕىڭ ٍۀە ثىر ٍۈزى ثبرٌىمي ئبضبضىٌ تېّب لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، وىػي 
بْ ثوٌطب غۇٔي ئبٌىذىغبٍٔىمي، غۇ ِەھطۇي ثىٍەْ ئبٌالھ ٔىڭ ھوزۇرىغب ٔېّە تېرىغ

چىمىذىغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ٍېغىٕچبلٍىغبٔذا، وبئىٕبتٕىڭ ٍوٌۇچىطي ثوٌغبْ ئىٕطبْ، 
 ٍوٌٕىڭ ئبخىرىذا تبٌٍىػىٕىڭ ٔەتىجىطىٕي وۆرىذۇ. 

( َوأَْلَقْت َما 3( َوِإَذا اْْلَْرُض ُمدَّْت )2) ( َوأَِذَنْت لَِربػَّْها َوُحقَّتْ 1ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت )
ْنَساُف ِإنََّك َكاِدٌح ِإََّل رَبَّْك َكْدًحا 5( َوأَِذَنْت لَِربػَّْها َوُحقَّْت )4ِفيَها َوََّتَلَّْت ) ( يَا أَيػَُّها اْْلِ

 (6َفُمََّلِقيِو )
ىطي ئېٍىٕغبْ؛ ئبضّبْ ٍېرىٍغبْ، رەثجىڭٕىڭ خىتبثىغب لۇالق ضبٌغبْ ۋە ئۇٔىڭ ٔەتىج» 

زېّىٓ ضوزۇٌۇپ ثىپبٍبْ ثىر تۈزٌەڭٍىىىە ئبٍالٔذۇرۇٌغبْ، ئىچىذىىي ھەِّە ٔەرضىٕي ضىرتىغب 
چىمىرىپ ئىچىٕي لۇرۇلذىغبْ، رەثجىڭٕىڭ خىتبثىغب لۇالق ضبٌغبْ ۋە ئۇٔىڭ ٔەتىجىطي ئېٍىٕغبْ 

خبٌىّب ( ھبٍبت  –ۋالىتمىچە، ئي ئىٕطبْ! رەثجىڭگە ِۇاللەت ثوٌغىٕىڭغىچە ضەْ ) ِەٍٍي خبال 
 (. 6 – 1« ) ٍوٌىذا تېس ضۈرئەتتە ضەپىرىڭٕي داۋاِالغتۇرىطەْ 

ثۇ ھبٍبت ضەپىرىذە ھەر وىػىٕىڭ ئبرخىۋى ئىػٍىٕىۋاتمبْ ثوٌۇپ، ٍبخػىالر دۇَٔب ھبٍبتىذا 
ئەِەي دەپتىرى ئوڭ لوٌىغب  –ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىك ثىٍەْ ئەِەي لىٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ٔبِە 
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ىك ثوٌغۇچىالر، دۇَٔب ھبٍبتىذا فىترىتىگە ِبش ھبٌذا ِەضئۇٌىَىتىٕي ئبدا ثېرىٍىذۇ. جبزاغب الٍ
ئەِەي دەپتىرى ضوي  –لىٍّىغبْ، ۋىجذأىٕىڭ چۇلبٔىغب لۇالق ضبٌّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ٔبِە 

 (.  15 – 7لوٌىغب ثېرىٍىذۇ ) 
ي؟ ئەڭ چوڭ غبھىت وىُ؟ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ تۇر. ئەڭ ثۈٍۈن گۇۋاھٍىك وىّٕىڭ گۇۋاھٍىم

ئەٌۋەتتە، ئبٌالھ ٔىڭ گۇۋاٌىمىذۇر. ئۇٔذالتب، ئەڭ ثۈٍۈن غبھىتٕىڭ وبالِىغب لۇالق ضېٍىػٕىڭ 
 ئىٕطبْ روھىذا پەٍذا لىٍغبْ ئۆزگۈرۈغّۇ ھەلىمەتەْ ئەڭ چوڭ ثوٌىذۇ:

ُُبَّ طَبَػًقا ( لَتَػرْكَ 18( َواْلَقَمِر ِإَذا اتََّسَق )17( َواللَّْيِل َوَما َوَسَق )16َفََّل أُْقِسُم بِالشََّفِق )
 (19َعْن طََبٍق )

غەپەق ۋالتىٕي غبھىت لىٍىّەْ! وېچە ۋە ئۇ خبتىرٌىگەْ ٔەرضىٍەرٔي غبھىت لىٍىّەْ! » 
ٔۇرى وبِبٌەتىە ٍەتىەْ ئبً ثىٍەْ لەضەِىي! ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍەر جەزِەْ ثىر ھبٌىتىڭالردا 

« لبراپ ئىٍگىرىٍەٍطىٍەر  لەدەر ھبٍبت ضەپىرىٕىڭ ئبخىرلي ثېىىتىگە –تۇرِبٍطىٍەر، لەدەِّۇ 
 (16 – 19 .) 

ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ئبٍەتٍەردە ھبٍبت ضەپىرىٕىڭ ئبخىرلي ثېىىتىذىىي ِۇوبپبت ۋە 
 (.  25 – 24جبزا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ئبداٌەتٕىڭ ٍۀە ثىر ئىطّىذۇر ) 

 

 
 ٔەًِ ضۈرىطي

 
ثىر ٍەرگە » ىُ ثوٌغبٔذا ، ئوِۇِىٌ ئىط«چۈِۈٌە » ٔەًِ وەٌىّىطي خبش ئىطىُ ثوٌغبٔذا 

ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ثوٌۇپ، « جەَ ثوٌۇظ لبثىٍىَىتىگە ئىگە ئەڭ وىچىه ۋە ئبجىس جبٍٔىك 
 ئبٍىتىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ لىططەدە تىٍغب ئېٍىٕغبْ. – 19 – 18ضۈرىىٕىڭ  

ي ضۇالٍّبْ ضۈرىط» ثۇخبرى ۋە تىرِىسدا، ضۈرە، لىططە تېّىطىغب ٔىطجەت ثېرىٍگەْ ھبٌذا 
 دەپ ئبتبٌغبْ. « 

 –ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. دەضٍەپىي ٔۇزۇي تەرتىپٍىرىٕىڭ ھەِّىطىذە غۇئەرا 
ىٕىڭ دۇَٔب ۋە ئبخىرەت، ِۇھبتبثلبضبش ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ضۈرىٕىڭ ثىۋاضتە ھبٌذا 

وۈچ ۋە ئبداٌەت ئەخاللىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍغبْ ِەزِۇٔي ثۇ تەرتىپٕي 
رىالٍذۇ. لۇرەٍع ثبٍمۇتي ِەزگىٍي ۋە ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي دەۋردە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەرٔىڭ توغ

ھەِّىطىىذە پەٍغەِجەرٌەر لىططەٌىرى، ثوٌۇپّۇ ثۀي ئىطرائىً ئۆرٔىىي ئبرلىٍىك ضبۋالالر 
ثېرىٍگەْ ثوٌۇپ، ثۇ ِەزوۇر دەۋردە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەرٔىڭ ئورتبق ئبالھىذىٍىىىذۇر. ضۈرە 

 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن.  – 8ٕىڭ تدەۋە
ضۈرىذە پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ئىطىٍّىرىٕي چۆرىذىگەْ ھبٌذا لىططەٌەر ۋە ۋەلەٌەر ثبٍبْ 
لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ئبرلىٍىك رەضۇٌۇٌالھ ۋە ثبرٌىك ِۇئّىٍٕەرٔىڭ غەخطىَىتىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈظ 

ھبٌذا ئۆزىٕي ئەوص ئەتتۈرگەْ  ِەلطەت لىٍىٕغبْ. ثۇ ِەلطەت ضۈرىذە ٔبھبٍىتي روغەْ
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ثوٌۇپ، لىططەٌەر ئبخىرالغمبٔذا ئبٌالھ لب ھەِذ، پەٍغەِجەرٌەرگە ضبالَ لىٍىػمب ثۇٍرۇٌغبْ 
 (59  .) 

ھەرىپٍىرى ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ضۈرىٍەر لبتبرىذىٓ ثوٌۇپ، ۋەھىٌ ئىّب  ئبضۈرە ِۇلبتتب
تەئذىً ئەروبْ ثىٍەْ ئبدا لىٍغبْ لىٍىٕغبْ ھبٌذا ثبغالٔغبْ. ضۈرىٕىڭ ثبغٍىٕىػىذىال ٔبِبزٔي 

 (.  3ۋە زاوبتٕي چىٓ وۆڭٍىذىٓ چىمىرىپ ثەرگەْ ِۇئّىٍٕەرگە خوظ خەۋەر ثېرىٍگەْ ) 
ضبالت ) ٔبِبز ( ۋە زاوبت لۇرئبٕٔىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ثبضمۇچىٕىڭ ھەِّىطىذە ثىسگە وۆپ 

ىغبْ. ثىرىٕچىطي ئۇچراٍذىغبْ ئىىىي ئىجبدەتتۇر. ٔەچچە ئوْ ئبٍەتتە ثىرٌىىتە تىٍغب ئېٍىٕ
) ضبالت (  ثۀذىٕىڭ ئبٌالھ ئبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَىتىٕي؛ ئىىىىٕجىطي ) زاوبت ( ثۀذىٕىڭ 

تۇٍغۇ  –ئىجتىّبئىٌ جەِىئىَەت ئبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَىتىٕي وۆرضىتىذىغبْ ثوٌۇپ، ٔبِبز ھېص 
ا ٍۆٔىٍىػٕي ۋە چۈغۀچىگە توغرا ٍوٌٕي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ. زاوبت، ِبي ۋە ثبٍٍىك ھەلمىذە توغر

وۆرضىتىپ ثېرىذۇ. ٔبِبز ثۀذىٕي ٍبِبٍٔىمالردىٓ توضىذۇ، زاوبت دۇَٔبغب ثېرىٍىپ وېتىػتىٓ 
ضبلالٍذۇ. ٔبِبز ۋە زاوبت ثىر لۇغٕىڭ ئىىىي لبٔىتىغب ئوخػبٍذىغبْ ثوٌۇپ، ئىٕطبْ ھبٍبت 

 ضەپىرىذە ثۇ ئىىىي لبٔبت ثىٍەْ ئۇچبالٍذۇ. 
ىذىٓ، خېٍي ثىر ِەزگىٍذىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ ئىپبدىط« زاوبت ثېرىذۇ » ئبٍەتتىىي 

تەرىپىذىٓ لبئىذىطي ۋە ٔىطجىتي ئېٕىك ھبٌذا ثەٌگىٍۀگەْ ثىر ئىجبدەت ٔەزەردە تۇتۇٌغبْ 
پبوٍىٕىع » دەپ لبراٌّبضٍىك وېرەن. ثۇ ِەزگىٍذە زاوبت ئىمتىطبدىٌ ِەججۇرىَەتتىٓ ثبغمب 

چىگە ئبٌغبْ. وەٌىّىٕىڭ ضۆز ٍىٍتىسىذىٓ ئۆز ئى« ئۈچۈْ زۆرۈر ثوٌغبْ ھەر خىً پىذاوبرٌىمٕي 
ِەٌۇَ ثوٌغبٔذەن، ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ پبوٍىٕىع ... غۇڭب زاوبت ثېرىع، ٍبۋا غبخالرٔي پۇتبغمب 
ئوخػبٍذۇ. ٍبۋا غبخالر پۇتبٌغبٔذا، وۆرۈٔۈغتە غبخ ئبزاٍغبٔذەن لىٍطىّۇ، ضبپبلتىىي ئۈزۈَ 

تىٓ ثىرٔي ئېٍىۋەتىۀذە  40ِبتېّبتىىذا وۆپىَىذۇ. زاوبت دەي ثۇٔىڭغب ئوخػبٍذۇ. راتطىئؤبي 
 لبٌىذۇ.  400لبٌىذۇ. ٌېىىٓ، ئىّبْ ِبتېّبتىىىطىذا  39

ضۈرىذە لىططەٌەر ثۆٌىىي ثبغالٔغبٔذا، داۋۇت ۋە ضۇالٍّبْ ئىطّي تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ثۇ 
ئىىىي غەخص پەلەت پەٍغەِجەر ثوٌۇپال لبٌّبضتىٓ، ثەٌىي ئۆز دەۋرىٕىڭ ھۆوۈِرأٍىرى 

ثېرىٍگۀٍىىىٕي « ِۈٌۈن » رە ثۇ پەٍغەِجەرٌەر ھەلمىذە توختبٌغبٔذا، ثۇالرغب ثوٌۇپ، ضۈ
 ثېرىٍگۀٍىىىٕي تىٍغب ئبٌىذۇ:« ئىٍىُ » ئەِەش، ئەوطىچە 

َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَف ِعْلًما َوقَاََل اْلَْْمُد لِلَِّو الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثٍْي ِمْن ِعَباِدِه  َوَلَقْد َآتَػيػْ
 ْؤِمِننيَ اْلمُ 

جىّي ھەِذۇضبٔب ثىسٔي » ثىس ھەلىمەتەْ داۋۇدلب، ضۇالٍّبٔغب ئىٍىُ ئبتب لىٍذۇق. ئۇالر: 
 (.  15دېگۀىذى ) « ٔۇرغۇْ ثۀذىٍىرىذىٓ ئبرتۇق لىٍغبْ ئبٌالھ لب خبضتۇر! 

ئۇالر ئۆزٌىرىگە ثېرىٍگەْ ئىٍىّٕىڭ غۈورىطىٕي ئبدا لىٍغبٔىذى. ئۇالر ئۆزٌىرىگە ثېرىٍگەْ 
ثىٍەْ ئبٌالھ لب ھەِذۇضبٔب ئېَتمبٔىذى. ئۇٔذالتب، ئىگىطىگە ھەِذۇضبٔب ئېَتىػٕي  ئىٍىُ

لۇغالرٔىڭ » ئۆگەتّىگەْ ئىٍىُ، ئىٍىُ ثوالِذۇ؟ دادىطي داۋۇدلب ۋارىص ثوٌغبْ ضۇالٍّبٔغب 

(. ئبٍەتتە لۇغالرغب ِۀتىك ٔىطجەت لىٍىٕغبْ  16ئۆگىتىٍگۀىذى ) («  َمْنِطَق الطَّْْيِ ِۀتىمىطي )

ثوٌۇپ، ضۇالٍّبْ ئۇالرٔىڭ ِۀتىمىطىٕي ثىٍەتتي. ثىرضي ثىر ٔەرضىذىٓ ِۀب چىمبرغبْ ثوٌطب، ئۇ 
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وىػىذە غۇ ٔەرضىٕىڭ تىٍي ثبر ثوٌغبْ ثوٌىذۇ. ثىرضي ثىر ٔەرضىذىٓ ھېچمبٔذاق ثىر ِۀب 
ر. چىمىراٌّىغبْ ثوٌطب، ئۇ غۇ ٔەرضىٕىڭ تىٍىٕي ۋە ضۆزىٕي ثىٍىػىذىٓ لەتئىَٕەزەر، ئۇ تىٍطىسدۇ

ئبٍەتتە لۇغالرغب ضۇالٍّبٕٔىڭ تىٍىٕي ئەِەش، ضۇالٍّبٔغب لۇغالرٔىڭ تىٍي / ِۀتىمي 
ئۆگىتىٍگۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. وبراِەت لۇغٕىڭ زاۋأغب وېٍىػىذە ئەِەش، ضۇالٍّبٕٔىڭ 

 پبراضەت ۋە ئەلىٍٍىك ثوٌغبٍٔىمىذا ئىذى. 
 – 16رىذە ئورۇْ ثېرىٍگەْ ) ضۈرىذە ضۇالٍّبْ ۋە ثىٍمىص ھەلمىذىىي لىططەگە وەڭ دائى

ٔەضىھەت لىٍىٕىپ، ھولۇق ۋە « ثىر چۈِىٍىگىّۇ زۇٌۇَ لىٍّبضٍىك » ( ثوٌۇپ، ثۇ ئبرلىٍىك  44
وۈچ ئەخاللي ٍبوي وۈچ ۋە ھېىّەت ِۇٔبضىۋىتىٕي لبٔذاق غەوىٍٍۀذۈرۈظ ئۆگىتىٍگەْ. 

ىسٔي لۇدرەتٍىه ضۇٌتبْ ضۇالٍّبْ ثوٌۇپ دۇَٔبغب ھۆوۈِراْ ثوالٌىػىڭىس ِۇِىىٓ. ٌېىىٓ، ض
لىٍغبْ ٔەرضە ضەٌتۀەتىڭىس ئەِەش، ئەوطىچە وۈچ ۋە ھولوق لوٌىڭىسدا ثوٌىػىغب لبرىّبً، ثىر 

» چۈِۈٌىگىّۇ زۇٌۇَ لىٍّبضٍىمتەن ئبداٌەتٕي ثەرپب لىالٌىػىڭىسدۇر. ضۈرىگە ئىطّي ثېرىٍگەْ 
 ِبٔب ثۇ زۇٌۇِغب ئۇچرىّىغبْ چۈٍِىذۇر.« چۈِۈٌە 

گىچە ئبرتۇلچىٍىك ۋە لبثىٍىَەتىە ئىگە لىٍىٕغبٍٔىمي ئىّب ٕىڭ ئۆزرەضۇٌضۈرىذە ھەر 
لىٍىٕغبْ. ھەزرىتي ضۇالٍّبٔغىّۇ ثۇ ضۈرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئبرتۇلچىٍىمالر ئبٌالھ تەرىپىذىٓ 

( ، ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ  14 – 7ثېرىٍگۀىذى. ثۇ لىططۀىڭ ئبٌذىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ِۇضب ) 
( لىططەٌىرى ئبرلىٍىك  58 – 54ۋە ٌۇت لەۋِي )  ( 53 – 45ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ضبٌىھ ) 

 ئىٕىبرچي زېھٕىَەت ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ.   
ضۈرىذە تەۋھىذ ئەلىذىطي ھەلمىذە ئبگبھالٔذۇرۇغالر ثېرىٍگەْ ثوٌۇپ، ئبٌالھ تىٓ غەٍرىگە 
ئىالھٍىك ضۈپىتي ثېرىػٕىڭ ئبٌالھمب لىٍىٕغبْ ئەڭ چوڭ تۇزوورٌۇق ئىىۀٍىىي تەوىتٍۀگۀذىٓ 

 لىٍىٕغبْ: خىتبةىٓ، ثۇ خىً تۇزوور وىػىٍەرگە ِۇٔذاق وېَ

َعُثوفَ   ُقْل ََل يَػْعَلُم َمْن ِٓت السََّماَواِت َواْْلَْرِض اْلَغْيَب ِإَلَّ اللَُّو َوَما َيْشُعُروَف أَيَّاَف يُػبػْ
ئبضّبٔالردا ۋە زېّىٕذا ئبٌالھ تىٓ غەٍرى، ئىذراوتىٓ ھبٌمىغبْ ھەلىمەتٍەرٔي » ئېَتمىٕىي: 

« غەٍىجٕي ( ثىٍّەٍذۇ، ھېچىىُ ئۆٌگۀذىٓ وېَىٓ لبچبْ تىرىٍذۈرىذىغبٍٔىمىٕىّۇ ثىٍّەٍذۇ ) 
 (65  .) 

ضۈرىذە خبراثىگە ئبٍٍىٕىپ وەتىەْ ِەدۀىَەتٍەردىٓ لبٌغبْ ئىسٔبالرغب ئىجرەت ٔەزرىذە 
 لبراپ ئۇالردىٓ ضبۋاپ ئېٍىػمب ثۇٍرۇٌغبْ:

  َف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنيَ ُقْل ِسْيُوا ِٓت اْْلَْرِض فَاْنظُُروا َكيْ 
زېّىٕذا ضەٍر لىٍىڭالر، گۇٔبھىبرالر ) پەٍغەِجەرٌىرىٕي / ۋەھىَٕي ئىٕىبر » ئېَتمىٕىي: 

 (.  69« ) لىٍغۇچىالر (ٔىڭ ئبلىۋىتىٕىڭ لبٔذاق ثوٌغبٍٔىمىغب لبراڭالر 
ەھىَٕىڭ ئبٔذىٓ ضۈرە ثبغٍىٕىػتىىىگە ئوخػبظ ضۆزٔي ۋەھىَگە / لۇرئبٔغب وەٌتۈرۈپ، ۋ

 لىٍىٕغۇچىذا غەوىٍٍۀذۈرِەوچي ثوٌغبْ ئبخىرەت چۈغۀچىطىٕي تەوىتٍىگەْ: خىتبة

( ُقْل َعَسى َأْف َيُكوَف َرِدَؼ َلُكْم بَػْعُض 71َويَػُقوُلوَف َمََّت َىَذا اْلَوْعُد ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقنَي )
 (72الَِّذي َتْستَػْعِجُلوَف )
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ىً ثوٌطبڭالر، ) ضىٍەر ثىسگە ۋەدە لىٍغبْ ( ئبزاة ئەگەر ) ضۆزۈڭالردا ( راضتچ» ئۇالر: 
ضىٍەر ئبٌذىراپ وەتىەْ ئبزاثٕىڭ ثىر لىطّي ضىٍەرگە » دېَىػىذۇ. « لبچبْ چۈغىذۇ 

 (.  72 – 71دېگىٓ ) « ٍېمىٕالغمبْ ثوٌىػي ِۇِىىٓ 
ئبٔذىٓ ثىردىٕال ثۀي ئىطرائىً ھەلمىذە ثبٍبٔالر ثبغٍىٕىذۇ. لۇرئبْ ثۀي ئىطرائىً 

الپ لىٍىػمبْ ثىر ِۇٔچە ِەضىٍىٕىڭ ھەلىمىتىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ ثوٌۇپ، ئەگەر ٍەھۇدىَالر ئىختى
لۇرئبٔغب ِۇراجەت لىٍطب، ئۆزئبرا ئىختىالپ لىٍىػمبْ ثىر ِۇٔچە ِەضىٍىٕىڭ ھەلىمىتىذىٓ 

 (.  76خەۋەردار ثوالتتي ) 
ٔىطىٕي ثبٍبْ لىٍىپ لۇرئبْ ثىس ثىٍىذىغبْ ئۇلۇِالرٔي ٍېڭىۋاغتىٓ ئىساھالپ توغرا ثوٌغبْ ِە

ثېرىذۇ. ثۇ ِۀىٍەر تەن دۇَٔبٌىك ئەِەش، ئىىىي دۇَٔبٌىك ِۀىٍەر ثوٌۇپ، ثۇ ِۀىٍەر 
 –دېگەْ ٔولتىذىٓ تۇرۇپ ۋەلە « ٔەزەر تبغال » ئبضبضىذا ۋۇجۇدلب وەٌگەْ ئەلىً، ئبٌالھ 

بت ۋە ھبدىطىٍەرگە ٔەزەر تبغالٍذۇ ۋە ئبٌالھ وۆرضەتّەوچي ثوٌغبْ ٔەرضىٕي وۆرىذۇ. ھبٍ
» ئۆٌۈَ لۇرئبْ ٍېڭىۋاغتىٓ ئىساھٍىغبْ ئۇلۇِالردىٓ پەلەت ثىر ئۆرٔەن، خبالش. لۇرئبْ ثىس 

« ئۆٌۈن » دېگۀٍەرگە « تىرىه » دېّەٍذۇ، ئەوطىچە ثىس « ئۆٌۈن » دېگۀٍەرگە « ئۆٌۈن 
دەٍذۇ. ثۇ « وور » دەپ ثىٍگۀٍىرىّىسٔي « وۆزى ئوچۇق » دەٍذۇ. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ثىس 

 ەت تۆۋۀذىىي ئبٍەتتە ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:ھەلىم

َعاَء ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبرِيَن ) ( َوَما أَْنَت ِِّبَاِدي 80ِإنََّك ََل ُتْسِمُع اْلَمْوَتى َوََل ُتْسِمُع الصُّمَّ الدُّ
 (81وَف )اْلُعْمِي َعْن َضََّللَِتِهْم ِإْف ُتْسِمُع ِإَلَّ َمْن يُػْؤِمُن بَِآيَاتَِنا فَػُهْم ُمْسِلمُ 

غۈثھىطىسوي، ضەْ ئۆٌۈوٍەرگە ئبڭٍىتبٌّبٍطەْ. ثوٌۇپّۇ ثۇ دەۋەتتىٓ ٍۈز ئۆرىگەْ » 
گبضالرغب دەۋىتىڭٕي ئبڭٍىتبٌّبٍطەْ. توغرا ٍوٌذىٓ چىمىپ وەتىەْ وورالرٔي توغرا ٍوٌغب ضەْ 
 ثبغٍىَبٌّبٍطەْ. ضەْ پەلەت ثىسٔىڭ ئبٍەتٍىرىّىسگە چىٕپۈتىەْ وىػىٍەرگىال ئبڭٍىتبالٍطەْ

 ( »80 – 81  .) 
ۋەھىٌ، ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبٔالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىذىٓ غبپىً ئەِەضٍىىىٕىڭ ٔبِبٍۀذىطىذۇر. 
ئبٌالھ ٔىڭ غبپىً ئەِەضٍىىي، ھبوىّي پەلەت ئبٌالھ ال ثوٌغبْ ِەھػەر وۈٔىذىىي ِەھىىّىذە 

 ھەلىمىٌ رەۋىػتە ئۆز ئىپبدىطىٕي تبپىذۇ:

 ُلوفَ َوَما رَبَُّك بَِغاِفٍل َعمَّا تَػْعمَ 
 (.  93« ) رەثجىڭالر ضىٍەرٔىڭ لىٍغبْ ئەِەٌٍىرىڭالردىٓ غبپىً ئەِەضتۇر » 
 
 

 لەِەر ضۈرىطي
 

» ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ، ئبٍٕىڭ جىطّىٌ ِەۋجۇتٍىمىغب داالٌەت لىٍىذىغبْ 
 وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. « لەِەر » ِۀىطىذىىي « ئبً » 

 ئىطّي ثىٍەْ ئبتىغبْ ) ثۇخبرى، تەفطىر (. «  َرَبِت السَّاعَ اقْػتػَ » ضۈرىٕي ضبھبثىٍەر 
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ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ھەلتە ھەزرىتي ئبئىػەدىٓ ِۇٔذاق ثىر رىۋاٍەت 
ثۇ ضۈرە ِۇھەِّەد ) ئەٌەٍھىططبالَ (وە ٔبزىً ثوٌغبْ ۋالىتتب ئوٍۇْ » ٔەلىً لىٍىٕغبْ: 

 ثۇخبرى، تەپطىر (. « )ئوٍٕبٍذىغبْ ثىر وىچىه لىس ئىذىُ 
ضبد  –دەضٍەپىي ِەزگىٍذە تىسىٍغبْ لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىپٍىرىذە ثۇ ضۈرە تبرىك 

ٍىٍي ٔبزىً ثوٌغبْ تبرىك ضۈرىطىٕىڭ  – 5ضۈرىٍىرى ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ ضۈرىٕي دەۋەتٕىڭ 
ذۇرغبْ ئبرلىطىغب تىسىع توغرا ئەِەش. چۈٔىي، ضۈرە لۇرەٍع ثبٍمۇتي ِۇضۇٌّبٔالردا لبٌ

ٍبرىالرٔي ضبلبٍتىذىغبْ ثىر ئۇضٍۇثمب ئىگە. ثۇ ضۈرە ئۇ ٍبرىالر تېخي ٍېڭي چىممبْ تىرە ثىٍەْ 
 ئېتىٍىۋاتمبْ ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. 

( دەپ ثبغٍىٕىذۇ. لۇرئبٔذا  1« ) ضۈرە ئبخىرلي ضبئەت ٍېمىٕالغتي ۋە ئبً ٍېرىٍذى » 
رٔىڭ ِۇتٍەق ئىىۀٍىىىٕي ئىپبدىٍەظ ئۈچۈْ ئۆتّۈظ ئبخىرلي ضبئەت ھەلمىذىىي ِەٌۇِبتال

 زاِبْ غەوٍي ئىػٍىتىٍىذۇ. ثۇ لبئىذە ئبضبضىذا ثىرىٕچي ئبٍەتٕي ِۇٔذاق چۈغۈٔۈظ وېرەن:
 «.ئبخىرلي ضبئەت ٍېمىٍٕىػىذۇ ۋە ئبً ٍېرىٍىذۇ » 

 تبثىئىٕالر ئىچىذىٓ چىممبْ ِەغھۇر ئبٌىُ ھەضەْ ئەٌجەضرى ۋە ئبتب ثىٓ ئەثي راثبھ ثۇ
ئبٍەتٕي لىَبِەت ٍېمىٕالغمبٔذا ٍۈز ثېرىذىغبْ وېٍەچەن ھەلمىذە ئبٌذىٓ ثېرىٍگەْ خەۋەر دەپ 
چۈغۀگەْ. تبثىئىٕالردىٓ ثبغمب وىػىٍەر ۋە ئۇالرٔي ئۆزىگە ئۇضتبز تۇتمبٔالر، ثۇ ھەلىمىٌ ٍۈز 
ثەرگەْ ثىر ِۆجىسە ھەلمىذە ثېرىٍگەْ ِەٌۇِبت دەپ لبرىغبْ. ِۇغۇٔذاق ثىر ِۆجىسىٕىڭ 

 ەٍذأغب وېٍىػي ھەلىمەتەْ چوڭ ۋەلەدۇر. ِ
لبٍتب ثىٍذۈرگەْ ئىالھي لبٔۇْ، لۇرئبٔذا ِۇٔذاق  –ِۆجىسىٍەر ھەلمىذە لۇرئبْ ثىسگە لبٍتب 

 ثبٍبْ لىٍىٕغبْ: 
ئىٕىبرچي لەۋَ ِۆجىسە تەٌەپ لىٍىذۇ. ئەگەر ثۇ تەٌەپ ئبدا لىٍىٕىپ ِۆجىسە ئەۋەتىٍطە، 

ئېَتىػي تەٌەپ لىٍىٕىذۇ. ئەگەر ِۆجىسە وەٌگۀذىٓ  ئۇالردىٓ ثۇ ِۆجىسىگە جبۋاثەْ ئىّبْ
وېَىّٕۇ ئىّبْ ئېَتّبضٍىمتب چىڭ تۇرغبٔالرٔىڭ ھبالن لىٍىٕىع ثبضمۇچي ثبغٍىٕىپ، ھەلمىذە 
ثېرىٍگەْ ھۆوۈَ لەتئىٍَىىىە ئبٍٍىٕىپ، جبزاٌىرى ئىجرا لىٍىٕىذۇ. پىرئەۋىٓ ۋە ئۇٔىڭ 

ە ضەِۇد لەۋٍِىرىٕىڭّۇ ھبالوىتي ٍۇلىرىذا لوغۇٔىٕىڭ ئبلىۋىتي ِۇغۇٔذاق ثوٌغبٔىذى. ئبد ۋ
ثبٍبْ لىٍىٕغبٔذەن ثوٌغبٔىذى. ئەگەر ِۇغۇٔذاق ثىر ِۆجىسە وۆرضىتىٍگەْ ثوٌطب، ئۇٔذالتب 
ثۇٔىڭذىٓ ِۇغرىىالر ثۇ ِۆجىسىگە ئىػۀّىگەْ دېگەْ ِۀب چىمىذۇ. ئىػۀّىگەْ ثوٌطب، 

ثىسگە وۆرضەتىەْ ئۆرٔەوٍەرگە زىت  ضۈٕٔەتۇٌالھ تەلەززاضي ثوٍىٕچە ھبالن ثوٌّبضٍىمي، لۇرئبْ
وېٍىذۇ. ِۇٔذاق ثىر ِۆجىسىٕىڭ دۇَٔبٔىڭ ھەر جبٍىذىٓ وۆرۈٌىػي وېرەن ۋە ثۇٔىڭغب ٔۇرغۇْ 
وىػىٕىڭ غبھىت ثوٌىذىغبٍٔىمي ئبغىبرا. ٌېىىٓ، ثۇٔذاق ثىر غبھىتٍىك ٍوق. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، 

ىجىطىگە وەٌتۈرۈغي وېرەن ئىذى. ثۇٔذاق ثىر ِۆجىسە ثۇ ھەلتىىي رىۋاٍەتٍەرٔي ِۇتىۋاتىر دەر
ئەِّب، ثۇٔىّۇ وۆرگىٍي ثوٌّبٍذۇ. ثۇٔي ثىر تەرەپىە لبٍرىپ لوٍۇپ، تبثىئىٕالرغب لبراٍذىغبْ 
ثوٌطبق، ئۇالرٔىڭ ئىچىذىٓ ھەضەْ ۋە ئبتبغب ئوخػبظ ٔوپۇزٌۇق وىػىٍەر، ثۇ ئبٍەتٕي 

غۇٔذاق ثىر ِۆجىسە ٍۈز لىَبِەتتە ٍۈز ثېرىذىغبْ ثىر ھبدىطە دەپ تەپطىر لىٍغبْ. ئەگەر ِۇ
ثەرگەْ ثوٌطب، ثۇ ئبٌىّالرٔىڭ ثۇٔذاق چۈغىٕىػىگە ھېچمبٔذاق ثىر پۇرضەت ۋە ئېھتىّبٌٍىك 

 ثەرگىٍي ثوٌّبٍذۇ. 
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ثۇ ضۈرىذىىي لىططەٌەر خۇددى ئولمب ئوخػبظ ضۆز لوراٌىذا، ضۆزٔىڭ وۈچىگە لبرغي 
تىٍغبْ. ضۈرىذە ثۇ ئبٍەت تۆت وۈچٕىڭ ثبٍبٔبتچىٍىمىٕي لىٍىۋاتمبْ ئىٕىبرچىالرغب لبرىتىپ ئې

 لېتىُ تەورارالٔغبْ:
ٌېىىٓ، ئبگبھالٔذۇرۇغۇِغب ) لۇالق ضبٌّىغبٔذا ( ئبزاثىّٕىڭ لبٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي »  

وۆردى. ھەلىمەتەْ ثىس لۇرئبٕٔي ئىجرەت ئبٌطۇْ دەپ ئبضبٔالغتۇرۇپ ) چۈغۈٔۈغٍۈن لىٍىپ ( 
  (. 17« ) ثەردۇق. ئىجرەت ئبٌغۇچىالر ٍولّۇ؟ 

چۈٔىي، لۇرئبْ ئبٌالھ ٔىڭ ئىذارىطىذىىي ھبٍبت ِەوتىپىٕىڭ ئبٌالھ تەرىپىذىٓ 
تۈزۈٌگەْ دەرضٍىىي ثوٌۇپ، لۇرئبٔذىٓ دەرش ئبٌّىغبٔالر ئبٌالھ تىٓ دەرش ئبٌّىذى 

ثېمىػالٍذۇ. دەرضٕي « دەرش ئبٌىذىغبْ جەِىئىَەتىە » دېگۀٍىه ثوٌىذۇ. ۋەھىٌ ئۆزىٕي 
 ۆٔىٍىػىٕي ثەٌگىٍەغٕي ئبرزۇ لىٍىذىغبٔالر ئبٌىذۇ.   ۋەھىٌ ئبرلىٍىك ھبٍبتىٕىڭ ٍ

ثىرضىٕىڭ لۇرئبْ ئولۇغي ضىٍەرٔي ئبٌذاپ لوٍّىطۇْ. » ھەزرىتي ئۆِەر ِۇٔذاق دېگەْ: 
ئۇ پەلەت تىٍىّىسدىىي ضۆزدۇر. وىُ لۇرئبٕٔي ھبٍبتىٕىڭ ئىچىگە ئېٍىپ وىرگەْ ثوٌطب، ضىٍەر 

 «. ئۇٔىڭغب ئىتىجبر لىٍىڭالر 
لۇرئبْ پەلەت ئۇ ئبرلىٍىك ئەِەي لىٍىع ئۈچۈْ » َبز ِۇٔذاق دېگەْ: فۇداًٍ ثىٓ ئى

 «. ٔبزىً لىٍىٕذى. ئەِّب، ئىٕطبٔالر ئۇٔي لىرائەت لىٍىػٕي ئەِەي دەپ لبراٍذىغبْ ثوٌىۋاٌذى 
 ِەزوۇر ضۈرىٕي ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ئۈچ ثۆٌەوىە ئبٍرىػمب ثوٌىذۇ.

( ٍېمىٍٕىػىۋاتمبْ لىَبِەت ھەلمىذە  8 – 1ثىرىٕچي ثۆٌەوٕي تەغىىً لىٍغبْ ئبٍەتٍەردە ) 
 ِەٌۇِبتالر ثېرىٍگەْ. 

(.  42 – 9ئىىىىٕجي ثۆٌەوتە، ئىٕىبرچي لەۋٍِەرٔىڭ ھبالن ثوٌىػي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 
دېگەْ ٔولتىغب وەٌگۀٍىىي ِۇٔذاق ثبٍبْ « ِېٕىڭ تبلىتىُ لبٌّىذى » ھەزرىتي ٔۇھٕىڭ 

 لىٍىٕغبْ:
 (.  10« ) زەن لىٍىٕذىُ، ٍبردەَ لىٍغىٓ! ھەلىمەتەْ ِەْ ثو» ئۇ رەثجىگە: 

ثۀذىٕىڭ تبلىتي تۈگىگەْ ٍەردە، ئبٌالھ ٔىڭ ٍبردىّي ٍېتىپ » ثۇ ئبرلىٍىك رەضۇٌۇٌالھمب 
 دېگەْ خوغخەۋەر ثېرىٍگەْ.  « وېٍىذۇ 

ئۈچىٕچي ثۆٌەن، ِۆجىسىۋى ثىر خەۋەر ثىٍەْ، ۋەھىَگە لبرغي چىممبٔالرٔىڭ ِەغٍۇپ 
(. ِەۋجۇدىَەتٕىڭ ئىالھىٌ ثىر پىالْ  45ي ثبٍبٔالر ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ ) ثوٌىذىغبٍٔىمي ھەلمىذىى

 ئۈضتىذە ٍبرىتىٍغبٍٔىمي تەوىتٍىٕىذۇ:
 (.  49« ) ھەلىمەتەْ ثىس ھەر ٔەرضىٕي ئىالھىٌ ثىر لەدەر ) ئۆٌچەَ ( ثىٍەْ ٍبراتتۇق » 

دەپ  ضۈرىٕىڭ ئبخىرىمي لىطّىذا ئبٌالھ لب لبرغي ثوٍۇٔتبۋٌىك لىٍىغبٔالر ِۇٔذاق
 ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ:

 َوَلَقْد أَْىَلْكَنا َأْشَياَعُكْم فَػَهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ 
ثىس ھەلىمەتەْ ضىٍەردىٓ ئىٍگىرىىي ئۈِّەتٍەردىٓ ضىٍەرگە ئوخػبظ زېھٕىَەتىە ئىگە » 

 (.  51« ) ثوٌغبٔالرٔي ھبالن لىٍذۇق، تېخىچە ئىجرەت ئبٌىذىغبٔالر ٍولّۇ؟ 
ئي ئىٕطبْ دىممەت لىً! غۇٔي ئۇٔتۇِب، لىٍغبْ » طبٔالرغب ثۇ ئبٍەتٕىڭ ئبرلىطىذىٓ ئىٕ

 دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ئبٍەتٍەر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:« ھەر ئىػىڭ ٍېسىٍىپ ِبڭىذۇ! 
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 (53( وَُكلُّ َصِغٍْي وََكِبٍْي ُمْسَتَطٌر )52وَُكلُّ َشْيٍء فَػَعُلوُه ِٓت الزُّبُِر )
ئەِەي دەپتىرىگە  –ئىػٍىرىٕىڭ ھەِّىطي ٔبِە ئۇالرٔىڭ لىٍغبْ ) ٍبخػي ۋە ٍبِبْ ( » 

« ٍېسىٍىپ ِبڭىذۇ. ِەٍٍي ئۇ ئىع چوڭ ثوٌطۇْ ٍبوي وىچىه ثوٌطۇْ ھەِّىطي ٍېسىٍغبٔذۇر 
 (52 – 53  .) 

 

 
 ضبد ضۈرىطي

 
ھەرىپي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، ضۈرىذە داۋۇت « ضبد » ضۈرە ثبغٍىٕىػتىىي 

دەپّۇ « داۋۇد ضۈرىطي » ە ثبٍبْ لىٍىٕغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئەٌەٍھىططبالَ ھەلمىذىىي لىطط
 ئبتبٌغبْ. ٌېىىٓ، ثۇ ئىطىُ وەڭ دائىرىذە تبرلبٌّىغبْ. 

ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، دەضٍەپىي ِەزگىٍٍەردە تىسىٍغبْ لۇرئبْ ٔبزىً 
ثوٌۇظ  ئەئراف ضۈرىٍىرى ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ٌېىىٓ، ثۇ ٔبزىً –ثوٌۇظ تەرتىپٍىرىذە لەِەر 
 ِەزگىٍىگە ِبش وەٌّەٍذۇ. 

 – 7 – 5ئىجٓ ئبثجبضتىٓ ٔەلىً لىٍىٕغبْ ثىر رىۋاٍەتىە ئبضبضالٔغبٔذا، ضۈرىٕىڭ 
ئبٍەتٍىرى، ِەوىە ِۇغرىىٍىرىٕىڭ وبتتىٍىرى ئەثۇ تبٌىپٕىڭ ٍېٕىغب رەضۇٌۇٌالھٕىڭ تەۋھىذ 

ب جبۋاپ ثوٌۇپ ٔبزىً دەۋىتي ھەلمىذە غىىبٍەت لىٍىپ وەٌگەْ ۋالىتتب، ئۇالرٔىڭ ئىتىرازٌىرىغ
ثوٌغبْ. ِۇغرىىالرٔىڭ وبتتىٍىرى ئېغىر وېطەي ثوٌۇپ ٍبتمبْ ئەثۇ تبٌىپٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ، 
جىَۀىٕي داۋاضىذىٓ ۋازوېچىػىە لبٍىً لىٍىػٕي تەٌەپ لىٍغبْ ۋە ئۇٔىڭغب ثەزى ٔەرضىٍەرٔي 

ئۆزىّىسگە پبدىػبھ ئەگەر ئۇ خبٌىطب ئۇٔي » تەوٍىپ لىٍغبْ. ئۇ تەوىٍىپ لىٍىٕغبْ ٔەرضىٍەر: 
لىالٍٍي. ٍبوي ئۇٔي ئىچىّىسدىىي ئەڭ ثبً وىػىگە ئبٍالٔذۇراٍٍي. خبٌىطب ئۇٔي ِەوىىذىىي 
ئەڭ چىراٍٍىك لىسالرغب ئۆٍٍەپ لوٍبٍٍي. ئەگەر ثۇالرٔي لوثۇي لىٍّىطب، ئۇٔي ثىسگە تبپػۇرۇپ 

« ئورٔىغب ئبي!  ثېرىپ، ئىچىّىسدىٓ خبٌىغبْ ثىرضىٕي ٍبوي ٍېمىٍٕىرىّىسدىٓ ثىرضىٕي ئۇٔىڭ
 (.  تىرِىسى، ئەھّەد ۋە ئىجٓ ضبد) 

ئەثۇ تبٌىپ ِۇغرىه وبتتىالرٔىڭ ثۇ تەوٍىۋىٕي رەضۇٌۇٌالھمب ٍەتىۈزگۀذە، رەضۇٌۇٌالھ 
 ِۇٔذاق دەپ جبۋاپ ثەرگۀىذى:

ئي تبغب! ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، لوٍبغٕي ئوڭ لوٌۇِغب، ئبٍٕي ضوي لوٌۇِغب ثېرىپ، ِېٕي » 
وەچ دېطە، ئبٌالھ تىٓ ثىر تەٌىّبت وەٌّىگۈچە ثۇ داۋاِذىٓ ھەرگىس ثۇ داۋادىٓ ۋاز
 «. ۋازوەچّەٍّەْ 

ئىجٓ ھىػبَ ٔەلىً لىٍغبْ ثىر رىۋاٍەت، ضۈرىٕىڭ ئەثۇ تبٌىپٕىڭ ئېغىر وېطەي ثوٌۇپ ۋاپبت 
 – 9ثوٌۇظ جەرٍبٔىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذە ِەٌۇِبت ثېرىذۇ. ئەثۇ تبٌىپ ٔۇثۇۋۋەتٕىڭ 

ٍىٍىذا ٔبزىً  – 9( ۋاپبت ثوٌغبٔىذى. ثۇ ئەھۋاٌذا ضۈرىٕي رىطبٌەتٕىڭ  619ىالدى ٍىٍىذا ) ِ
 ثوٌغبْ ضۈرىٍەر لبتبرىغب تىسىػمب ثوٌىذۇ. 

لىٍىع، ثۇ ِەزگىٍذە ٔبزىً  خىتبةلىطمب ۋە ئىخچبَ ھبٌذا ٔەلىً لىٍغبْ لىططەٌەر ئبرلىٍىك 
ٓ ھبالن ثوٌغبْ لەۋٍِەر ئبرلىٍىك ثوٌغبْ ضۈرىٍەرٔىڭ ئورتبق ئبالھىذىٍىه ثوٌۇپ، ثىر تەرەپتى
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ِۇغرىىالر ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ ثوٌطب، ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ وۈچ ۋە ضەٌتۀەت ثېرىٍگەْ 
پەٍغەِجەرٌەر ئبرلىٍىك رەضۇٌۇٌالھ ۋە ِۇئّىٍٕەرگە تەضەٌٍىٌ ثېرىٍگەْ. غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىر 

ەت رەضۇٌۇٌالھ ھەزرىتي ۋالىتتب، ثۇ رەضۇٌۇٌالھمب ئبٌذىٓ ثېرىٍگەْ ثىػبرەت ثوٌۇپ، ثۇ ثىػبر
(. ئەٍَۇة  44 – 41ئەٍَۇثٕىڭ ضەثرى ثىٍەْ ضەثىر لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ ئەِەٌگە ئبغمبٔىذى ) 

لىططەضي ئبرلىٍىك رەضۇٌۇٌالھمب ضەثىر تەۋضىَە لىٍىٕغبْ. لىططە ثبٍبٔىذىىي ثۇ لوظ 
ىّۇ ٍۆٔىٍىػٍىه ئۇضٍۇة، ثۇ ضۈرىذىٓ وېَىٕال ٔبزىً ثوٌغبْ ئەئراف ضۈرىطي ثىٍەْ تېخ

 تەپطىٍىٌ ھبٌغب وەٌگەْ. ضەثە، وەھف ۋە ٍۈضۈپ ضۈرىطي ثىٍەْ داۋاِالغمبْ. 
ضۈرە خبتبدىٓ لبٍتىع ثىٍەْ خبتبٌىمتب چىڭ تۇرۇظ ئبرىطىذىىي پەرلٕي ئبضبضىٌ تېّب 
لىٍغبْ. ئىالھىٌ تەرثىٍَەظ الھىَەضي ثوٌغبْ ۋەھىٌ ئىّب لىٍىٕغبْ ھبٌذا ثبغالٔغبْ ۋە 

بغٍىٕىػي ئۆزىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ ضبففبت ضۈرىطىٕىڭ ئبخىرالغمبْ ثۇ ضۈرىٕىڭ ث
( ثىر جبۋاپ ِبھىَىتىگە ئىگە.  169 – 168ئبخىرىذىىي لوثۇي لىٍىّٕبٍذىغبْ ثبھبٔىگە ) 

ضۈرىذە ھەددىٕي ثىٍّەضٍىه ۋە ئەجذادالرٔي لبرىغۇالرچە تەلٍىذ لىٍىپ ئېسىپ وەتىەْ 
(. چۈٔىي، خبتبٌىمىذا  12 – 1ۀجىھٍۀگەْ ) ِۇغرىىالرغب خبتبٌىمىذا چىڭ تۇرىۋاٌّبضٍىمٕي ت

 (.  16 – 13چىڭ تۇرغبٔالرٔىڭ ئبلىۋىتي ئىچىٕىػٍىك ثوٌغبٔىذى ) 
ِۈٌۈن ۋە  –ھەزرىتي داۋۇد خبتبٌىمتب چىڭ تۇرىۋاٌّبضٍىمٕىڭ، ھەزرىتي ضۇالٍّبْ ِبي 
 – 17ىذۇر ) ضەٌتۀەتتە ) ھبوىّىَەتتە ( ئۆزىٕي ثىٍىع، ھەددىذىٓ ئبغّبضٍىمٕىڭ ثىرەر ئۆرٔىى

40 .) 
لۇدرەت ۋە وۈچ ئەخاللي ِۇالھىسە لىٍىٕغبْ. ھبوىّىَەت  –ثۇ ئىىىي لىططە ئبرلىٍىك وۈچ 

ۋە پبراغەتٕىڭ وىػىٕي ثىخۇدالغتۇرۇپ ٍوٌذىٓ چىمىرىپ تبغالٍذىغبْ تەرىپي ثبٍبْ لىٍىٕىپ، 
ذا تەڭ ئەِەضٍىىي ثۇٔىڭغب تبلبثىً تۇراٌىغبٔالر ثىٍەْ تبلبثىً تۇراٌّىغبٔالرٔىڭ ئبٌالھ ھوزۇرى

 (.   28تەوىتٍۀگەْ ) 
ئبٌالھ » ھەزرىتي داۋۇد لىططەضي ئبرلىٍىك رەضۇٌۇٌالھ ۋە ِۇئّىٍٕەرگە ِۇٔذاق دەٍذۇ: 

ثۇ «. لوً ثەرگەْ ثوٌطب، ٍۀە ثبغمىالرٔىڭ ئىٍىىذىىي ثىر لوٍغب وۆز تىىّەڭالر!  99ضىٍەرگە 
 ئىجرەتٍىه لىططە ثۇ ضۈرىذە ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ:

ُهْم قَاُلوا 21َىْل أَتَاَؾ نَػَبُأ اْلَْْصِم ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحَراَب )وَ  ( ِإْذ َدَخُلوا َعَلى َداُووَد فَػَفزَِع ِمنػْ
نَػَنا بِاْلَْقّْ َوََل ُتْشِطْط َواْىِدنَا ِإََّل َسَواِء  ََل ََّتَْف َخْصَماِف بَػَغى بَػْعُضَنا َعَلى بَػْعٍض فَاْحُكْم بَػيػْ

( ِإفَّ َىَذا َأِخي َلُو ِتْسٌع َوِتْسُعوَف نَػْعَجًة َوِلَ نَػْعَجٌة َواِحَدٌة فَػَقاَؿ َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّن 22الصّْرَاِط )
( قَاَؿ َلَقْد ظََلَمَك ِبُسَؤاِؿ نَػْعَجِتَك ِإََّل نَِعاِجِو َوِإفَّ َكِثْيًا ِمَن اْْلَُلطَاِء لََيْبِغي 23ٓت اْلِْطَاِب )

َا فَػتَػنَّاُه بَػْعُضُهْم َعَلى بػَ  ْعٍض ِإَلَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت َوقَِليٌل َما ُىْم َوَظنَّ َداُووُد أٔمَّ
( فَػَغَفْرنَا َلُو َذِلَك َوِإفَّ َلُو ِعْنَدنَا َلزُْلَفى َوُحْسَن َمَآٍب 24فَاْستَػْغَفَر رَبَُّو َوَخرَّ رَاِكًعا َوأَنَاَب )

ِإنَّا َجَعْلَناَؾ َخِليَفًة ٓت اْْلَْرِض فَاْحُكْم بَػنْيَ النَّاِس بِاْلَْقّْ َوََل تَػتَِّبِع اْْلََوى  ( يَا َداُوودُ 25)
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فَػُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّو ِإفَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَف َعْن َسِبيِل اللَِّو َْلُْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَا َنُسوا يَػْوـَ 
 (26اْلَِْساِب )

ضي ضبڭب ٍەتتىّۇ؟ ئۆز ۋالتىذا ئۇالر )داۋۇد ەەد!( دەۋا لىٍغۇچىالرٔىڭ لىططەِّ)ئي ِۇھ
ئىجبدەت لىٍىۋاتمبْ( ِەضجىذٔىڭ تېّىذىٓ ئبرتىٍىپ چۈغۈغتي. ئەٍٕي ۋالىتتب ئۇالر داۋۇدٔىڭ 

ٔىڭ لورلّىغىٓ، ثىس ثىرىّىس ـ ثىرىّىس »ٍېٕىغب وىردى. داۋۇد ئۇالردىٓ لورلتي، ئۇالر )داۋۇدلب(: 
، ئىىىي دەۋاگەرِىس، ثىسٔىڭ ئبرىّىسدا ئبدىٍٍىك تبجبۋۇز لىٍغبْ ) ھەلمىٕي ٍېگەْ ( ھەلمىگە

دېذى. «  ثىٍەْ ھۆوۈَ لىٍغىٓ، ٔبھەق ھۆوۈَ چىمبرِىغىٓ، ثىسٔي توغرا ٍوٌغب ثبغٍىغىٓ
ضبغٍىمي ثبر، ِېٕىڭ ثىر  99غۈثھىطىسوي، ِېٕىڭ ثۇ لېرىٕذىػىّٕىڭ  ( » ئۇالرٔىڭ ثىرى )

ئەِەٌگە ئبغۇردى  ېذى ۋە دېگىٕىٕيٕذىػىُ ئۇ ثىر ضبغٍىمٕىّۇ ِبڭب ثەرگىٓ دضبغٍىمىُ ثبر، لېرى
راضتال ضېٕي  پغب لوغۇۋېٍىئۇ ضېٕىڭ ضبغٍىمىڭٕي ئۆزىٕىڭ ضبغٍىمٍىرى »دېذى. داۋۇد ئېَتتي: « 

ٕىڭ ھەلمىگە تبجبۋۇز ثوزەن لىٍىپتۇ، ٔۇرغۇْ غېرىىٍەر )ٍۀي دوضتالر(، غۈثھىطىسوي، ثىر ـ ثىرى
ثۇٔىڭذىٓ  ، پەلەت ئىّبْ ئېَتمبْ ۋە ٍبخػي ئەِەي لىٍغبٔالرال )ەلمىٕي ٍەٍذۇ (لىٍىذۇ ) ھ
داۋۇد ثىسٔىڭ ئۇٔي ضىٕىغبٍٔىمىّىسٔي ثىٍذى. پەرۋەردىگبرىذىٓ «.  ( ثۇالر ئبزدۇرِۇضتەضٕب 

لب( تەۋثە لىٍذى. ثىس ئۇٔىڭ خبتبٌىمىٕي ئەپۇ هللا ِەغپىرەت تەٌەپ لىٍذى، ضەجذىگە ثبردى. )ا
سٔىڭ دەرگبھىّىسدا ئەٌۋەتتە ٍېمىٍٕىممب ۋە ٍبخػي ئبلىۋەتىە ئىگە ثوٌىذۇ. ئي لىٍذۇق، ئۇ ثى

داۋۇد! ضېٕي ثىس ھەلىمەتەْ ٍەر ٍۈزىذە خەٌىپە لىٍذۇق، وىػىٍەرٔىڭ ئبرىطىذا ئبدىٍٍىك ثىٍەْ 
هللا ٔىڭ ٍوٌىذىٓ ئبزدۇرىذۇ، اهللا ھۆوۈَ چىمبرغىٓ، ٔەپطي خبھىػمب ئەگەغّىگىٕىي، ئۇ ضېٕي ا

غبٔالر ھېطبة وۈٔي )ٍۀي لىَبِەت وۈٔي( ٔي ئۇٔتۇغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ ٔىڭ ٍوٌىذىٓ ئبز
 .( 26 – 21)  ھەلىمەتەْ لبتتىك ئبزاثمب دۇچبر ثوٌىذۇ 

لىططەدە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئىىىي داۋاگەر، ئەضٍىذە ھەزرىتي داۋۇدٔىڭ ِۇئبِىٍىطىٕىڭ خبتب 
ئۈچۈْ وەٌگەْ  تەۋثە لىٍىػي وېرەوٍىىىٕي ثىٍذۈرۈظ ئىىۀٍىىىٕي ضەِىگە ضېٍىپ،

ئبگبھالٔذۇرغۇچىالر ئىذى. ثۇ لىططەدىٓ ئىجرەت ئبٌغۇچىالرغب وۆپ ضبۋاق ثبر. داۋۇدلب 
ئوخػبظ جبھبٔغب ھۆوۈِراْ ثوٌطىڭىسِۇ، ثېرىٍگەْ ٔەضىھەتىە لۇالق ضېٍىڭ ۋە خبتبدىٓ 
ٍېٕىڭ. خبتبضىس ثۀذە ثوٌّبٍذۇ. ھەر ثۀذىذىٓ خبتبٌىك ضبدىر ثوٌىذۇ. ٌېىىٓ، پەزىٍەت 

بدىٓ ِۇضتەضٕب ثوٌۇظ ئەِەش، ثەٌىي خبتبضىذىٓ ٍېٕىػتۇر. ٍبخػي وىػىٍەر خبتبٌىك خبت
ئۆتىۈزِىگۀٍەر ئەِەش، ئەوطىچە خبتبٌىمىٕي تؤۇپ ئۇٔىڭذىٓ لبٍىتمبْ وىػىٍەردۇر. 
ئىٍىىذىىي وۆپٕي وۆرەٌّىگۀٍەر، ثبغمىالرٔىڭ ئىٍىىذىىي ئبزغب وۆز تىىىذۇ. ئىٕطبٕٔىڭ 

وٍغۇزىذۇ. ثۇ چوڭمۇر ِۀىگە ئىگە لىططەدىٓ وېَىٓ، ثۇ وۆزىٕي ثىر ضىمىُ توپب ت
 ئبگبھالٔذۇرۇظ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:

ئبضّبٕٔي، زېّىٕٕي ۋە ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىىي غەٍئىٍەرٔي ِەلطەت ۋە ِۇددىئبضىس ھبٌذا » 
 (.    27« ) ثىىبرغب ٍبراتّىذۇق 

لطىتي ضەْ ئۈچۈْ ئي ئىٕطبْ، ئبٌالھ ٍبراتمبْ ئبضّبْ ۋە زېّىٕٕىڭ ِە» ثۇ ئبرلىٍىك 
« خىسِەت لىٍىع. ئۇٔذالتب ضېٕىڭ ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىڭ ٔېّە؟ وىُ ئۈچۈْ ٍبرىتىٍذىڭ؟ 

 دېّەوتە. 
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ثۇ ضۇئبٌغب توغرا جبۋاپ ثېرىع وۇپبٍە لىٍّبٍذۇ. توغرا جبۋاپ ثىٍەْ ثىرگە، ثۇ جبۋاپمب 
ۈچۈْ، ٍوي الٍىك غەوىٍذە ٍبغبظ غەرت. ئىٕطبْ ثۇٔذاق ثىر ھبٍبت غەوٍىگە ئىگە ثوٌۇظ ئ

وۆرضەتىۈچىە ِۇھتبج. ثۇ ٍوي وۆرضەتىۈچ دەي ۋەھىَذۇر. ضۆز ثۇ ٔولتىغب وەٌگۀذە ضۈرىذىىي 
 ثۇ جبۋاپ دىممىتىڭىسٔي تبرتىذۇ:

بػَُّروا َآيَاتِِو َولَِيَتذَكََّر أُوُلو اْْلَْلَبابِ   ِكَتاٌب أَنْػَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ لَِيدَّ
ٔەضىھەت  –ر لىٍىػٍىرى ئۈچۈْ، ئەلىً ئىگىٍىرىٕىڭ ۋەز ئۇالرٔىڭ ئبٍەتٍەرٔي تەپەوىۇ» 

 (.   29« ) ئېٍىػٍىرى ئۈچۈْ ثىس ضبڭب ثۇ ِۇثبرەن وىتبة ) لۇرئبْ (ٔي ٔبزىً لىٍذۇق 
ثۇ ئبٍەتتىٓ وېَىٓ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ پەٍغەِجەر لىططەٌىرى ئبرلىٍىك غەخطەْ 

ۋە ضۇالٍّبْ، ھەزرىتي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ تەضەۋۋۇرى غەوىٍٍۀذۈرۈٌگەْ. ھەزرىتي داۋۇت 
ئەٍَۇة، ھەزرىتي ئىجراھىُ، ھەزرىتي ئىطھبق، ھەزرىتي ٍبلۇپ، ھەزرىتي ئىطّبئىً، ھەزرىتي 

 (.  48 – 41ئەٌَەضب ثۇ ضۈرىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ پەٍغەِجەرٌەردۇر ) 
ھەزرىتي ئەٍَۇثٕىڭ لىططەضي ثبٍبْ لىٍىٕغبٔذا، ئۇٔىڭ ئېغىسىذىٓ غۇ ضۆزٌەر ٔەلىً 

ەثجىُ! غەٍتبْ ِبڭب ھەلىمەتەْ ثىسارٌىك ۋە تەرن ئېتىٍگۀٍىه تۇٍغۇضي ر» لىٍىٕغبْ: 
(. ثۇ ٍەردە ھەزرىتي ئەٍَۇثٕىڭ ثىتبپٍىمتىٓ ئەِەش، ثەٌىي ثىتبپٍىمتىٓ  41« ) ثېرىۋاتىذۇ 

تۇغۇٌغبْ ثىسارٌىمتىٓ غىىبٍەت لىٍىػي ۋە ثۇٔي غەٍتبٔغب ٔىطجەت ثېرىػي، ھەلىمەتەْ 
ثىر وىػىٕىڭ خبتبٌىمىٕي غەٍتبٔغب ٔىطجەت ثېرىػي، خبتبٌىمٕي وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ. 

ضبدىر لىٍغۇچىٕي ئەِەش، ثەٌىي خبتبٌىمٕي ٔىػبٔغب ئبٌغبٍٔىمىٕىڭ ئىپبدىطىذۇر ) ضىسٔىڭ 
ٔىػبٔىڭىسدا خبتبٌىك ضبدىر لىٍغۇچي ئەِەش، ئۇ ضبدىر لىٍغبْ خبتبٌىمٕي تۈزۈتۈظ ثوٌطۇْ (. 

ٍەْ ثىرٌىػىپ وەتّەضٍىىىّىسٔي ثىسگە ئۆگەتّەوتە. ثۇٔىڭغب ۋەھىٌ ثۇ ئبرلىٍىك خبتبٌىمىّىس ثى
ئەِەي لىٍغۇچي خبتبٌىمي ثىٍەْ ثىر گەۋدىگە ئبٍٍىٕىپ وەتّەٍذۇ. ثۇٔذاق ثوٌغبٔذا، وىػي 
خبتبٌىمىٕي ئۆزىذىٓ ئېٍىپ تبغٍىَبالٍذۇ، ئۇٔي لبٍتب ضبدىر لىٍّبضٍىممب تىرىػىذۇ. خبتبٌىمي 

 ر ئبرلىٍىك ئۇٔي ٍېڭىذۇ. ئىطتىغفب –ثىٍەْ ٍۈزٌىػىپ، تەۋثە 
ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ئبٍەتٍەردە ٍبخػىالر ثىٍەْ ٍبِبٔالرٔىڭ ئبخىرەتتىىي ِۇوبپبت ۋە 

(. ئىجٍىص لىططەضي ئبرلىٍىك، خبتبٌىمتب چىڭ تۇرۇغٕىڭ  64 – 49جبزاضي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ ) 
ِەلطىتي وىػىٕي لبٔذاق ھبٌغب چۈغۈرۈپ لوٍىذىغبٍٔىمي وۆرضىتىپ ثېرىٍىذۇ. ۋەھىَٕىڭ 

ئىٕطبٕٔي ئىجٍىطٍىػىپ لېٍىػتىٓ ئبگبھالٔذۇرۇظ ثوٌۇپ، ثۇ ئبگبھالٔذۇرۇغمب ٔىطجەتەْ وور ۋە 
 گبش ثوٌىۋاٌغبٔالر، ثۇ ئبٍەت ثىٍەْ ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ:

« ثىر ِۇددەتتىٓ وېَىٓ ئۇ ) لۇرئبْ ( خەۋەر ثەرگۀٍەرٔىڭ راضتٍىمىٕي چولۇَ ثىٍىطىٍەر » 
 (88  .) 
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وەٌىّىطي ثىٍەْ « ئەئراف  –ئەي » ئبٍەتٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ  – 48ۋە  – 46ضۈرە 
ئۇرف » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « تؤۇظ، ثىٍىع » وەٌىّىطي « ئەئراف » ئبتبٌغبْ ثوٌۇپ، 

 وەٌىّىطىذىٓ تۈرٌىٕىپ چىممبْ. « 
ثوٌغبٍٔىمي  ئبتٕىڭ ٍبٍٍي، خورازٔىڭ تبجي ثۇ ھبٍۋأالرٔىڭ ئەڭ تؤۇغٍۇق ثەٌگىٍىرى

گە « تبَ، ضېپىً، لەٌئە، ِۇٔبر، ِۇٔجەر، ضەھٕە » دېَىٍىذۇ. « ئۇرف » ئۈچۈْ ئەرەپچىذە 
ئوخػبظ وۆزگە ئبضبْ چىٍىمىذىغبْ ۋە ثىر لبراغتىال وۆرگىٍي ثوٌىذىغبْ غەٍئىٍەر ئۈچۈّٔۇ ثۇ 

 وەٌىّە ئىػٍىتىٍىذۇ. 
دەپ « بً جۀٕەت ثىٍەْ جەھۀٕەَ ئبرىطىذىىي ثىر ج» ئبدەتتە ئەئراف 

چۈغۀذۈرۈٌىذۇ. تبثىئىٕالر ئىچىذىٓ چىممبْ ِەغھۇر ئبٌىُ ھەضەْ ئەٌجەضىرى ۋە ثبغمب ثەزى 
ِەرىپەت لبثىٍىَىتي » وەٌىّىطىٕي « ئەٌەي ئەئراف » ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ  – 46ئبٌىّالر 

دېگەْ ِۀىذە چۈغۀگۀىىەْ. « ِەرىپەت ئىگىٍىرى » ٔي « ئەضھبثۇي ئەئراف » ، «
ئىطّىٕىڭ ثىر ِبوبْ ئىطّي ئەِەش، ئبرتۇلچىٍىممب ئىگە ثوٌغبْ « ئەئراف » ىڭغب ئبضبضەْ ثۇٔ

ثىر تۈروۈَ وىػىٍەرٔىڭ ضۈپىتىٕي ثىٍذۈرىذۇ دەپ چۈغۈٔۈظ تېخىّۇ توغرا ثوٌىذۇ. ثۇٔذاق 
دېگەْ « ٍبخػىالر ثىٍەْ ٍبِبٔالرٔي ئبٍرىَذىغبْ لبثىٍىَەت » ثوٌغبٔذا ثۇ ئىطىّٕىڭ ِۀىطي 

ثىٍذۈرىذۇ. ٔەضبئىٕىڭ ھەزرىتي ئبئىػەدىٓ ٔەلىً لىٍغبْ ثىر رىۋاٍىتىگە ئبضبضەْ، ثۇ ِۀىٕي 
 ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبٍٔىمي ِەٌۇَ.  « ئەئراف » ضۈرىٕىڭ رەضۇٌۇٌالھ دەۋرىذە 

دېگۀذەن « تەٍىٓ لىٍىٕغبْ ِبوبْ  –تەٍىٓ لىٍىٕغبْ زاِبْ » ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، ضۈرىگە 
 143ئىطّي ثېرىٍگەْ. ثۇ ئىطىُ ِەزوۇر ضۈرىذىىي « ِىمبت »  ئىىىي ِۀىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ

ِۇضب ثىس ۋەدە لىٍغبْ ۋالىتتب وەٌگەْ ۋە رەثجي ئۇٔىڭغب ضۆز » ئبٍەتتىٓ ئېٍىٕغبْ، ٍۀي  –
غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبٔغب ضۆز لىٍىػي، تبرىخ تەرەلمىَبتي «. لىٍغبْ چبغذا 

مب ثىۋاضتە ٔبئىً خىتبثذۇر. ھەزرىتي ِۇضب ثۇ ئىالھىٌ جەرٍبٔىذىىي ِۇھىُ ثىر ثۇرۇٌۇظ ٔولتىطى
ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ وەٌىّۇٌالھ ) ئبٌالھ ضۆز لىٍغبْ وىػي ( دېگەْ ٌەلەَ ثىٍەْ ٍبد ئېتىپ 

 وېٍىٕگەْ.   
ِىطبق » ئىطّي ثىٍۀّۇ ئبتبٌغبْ. ثۇ ئىطىُ ضۈرىگە « ِىطبق ) ۋەدە ( » ثۇ ضۈرە ٍۀە 

ثۀذە ئبرىطىذىىي ئەھذىذىٓ ئىٍھبَ ئېٍىٕغبْ ئبضبضتب  –دەپ ئبتبٌغبْ ئبٌالھ « ئبٍىتي 
 ثېرىٍگەْ. ٍۀي:

ئۆز ۋالتىذا رەثجىڭ ئبدەَ ثبٌٍىرىٕي ) ٍۀي ٔەضٍىٕي ( ئۇالرٔىڭ ) ئبتىٍىرىٕىڭ ( پۇغتىذىٓ 
دېذى. « ِەْ ضىٍەرٔىڭ رەثجىڭالر ئەِەضّۇ؟ » چىمبردى ۋە ئۇالرٔي ئۆزٌىرىگە گۇۋاھ لىٍىپ: 

 (.  172دېذى ) « ثىسٔىڭ رەثجىّىسدۇرضەْ، گۇۋاھٍىك ثەردۇق  ھەئە، ضەْ» ئۇالر: 
 ۋالىتٕىڭ ئۆتىػي ثىٍەْ وېَىٕىي ئىىىي ئىطىُ ئۇٔتۇٌغبْ. 

ئبٍەتٍىه  206ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ثەزى ئبٍەتٍەرٔي ٔەزەرگە ئبٌّىغبٔذا، 
ئبرلب  –ىذە ئبرلىّۇ ضۈرىٕىڭ ٔۇْ ھەرىپٍىه لبپىَطي، ضۈرىٕىڭ ثىر لېتىّذا ٍبوي ثۆٌەوٍەر ھبٌىت

ھبٌذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىغب داالٌەت لىٍّبلتب. ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔىّۇ ثۇٔي وۆرضەتّەوتە ثوٌۇپ، 
ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ثىر پۈتۈٍٔۈوىە ئىگە. ضۈرە دېّەوچي ثوٌغبْ ِەلطەتٕي ھەَ ِبھىَەت 

ثىٍەْ جەھەتتىٓ، ھەَ ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ئۈزٌۈوطىس ئبلمبْ ثىر دەرٍبدەن ٌىرىه ئۇضٍۇة 
 ثبٍبْ لىٍّبلتب. 
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جىٓ  -ثۇ ضۈرە دەضٍەپىي ِەزگىٍذە تىسىٍغبْ ٔۇزۇي تەرتىپٍىرىٕىڭ ھەِّىطىذە ضبد 
ئورۇٔغب، ھەزرىتي ئىجٓ  – 39ضۈرىٍىرى ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ھەزرىتي ئوضّبْ تەرتىۋىذە 

رىذىىي ئورۇٔغب تىسىٍغبْ. ئب – 39ئورۇٔغب، ئىّبَ جبفەر تەرتىۋىذە  – 37ئبثجبش تەرتىۋىذە 
ضەجذە  –ثۇ پەرق زاِبٔذىىي پەرلىٕي وۆرضەتّەٍذۇ. ثىسٔىڭ ئىساھبتٍىك تەرتىۋىّىسدە ضبد 

ئورۇٔغب توغرا وەٌّەوتە. ثۇ ئورۇْ لەدىّىي تەرتىپٍەرگە  – 57ضۈرىطي ئبرىطىذا، ٍۀي 
لبرىغبٔذا تېخىّۇ ئبرلىغب توغرا وەٌّەوتە. ثىسٔىڭ تەرتىۋىّىسگە ئبضبضالٔغبْ ۋالتىّىسدا، 

ٍىٍىغب توغرا وەٌّەوتە. ضبد ۋە جىٓ ضۈرىٍىرى  – 9رىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ۋالتي رىطبٌەتٕىڭ ضۈ
ئبرىطىغب تىسىٍىػي، ئەئراف ضۈرىطىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ۋالتي ھەلمىذىىي لبرىػىّىسٔي 

 وۈچٍۀذۈرِەوتە. ِەزوۇر ضۈرە لۇرئبٔذىىي ئەڭ ئۇزۇْ ٍەتتە ضۈرىذىٓ ثىرى.
» ضەٌٍي ثەرگەْ ھبٌذا ثبغٍىٕىذۇ. ٍۀي، رەضۇٌۇٌالھمب ئەئراف ضۈرىطي رەضۇٌۇٌالھمب تە

 دېَىٍىگەْ:« ٍۈرىىىڭ ضىمىٍّىطۇْ 

( اتَِّبُعوا َما 2ِكَتاٌب أُْنزَِؿ ِإلَْيَك َفََّل َيُكْن ٓت َصْدرَِؾ َحرٌَج ِمْنُو لِتُػْنِذَر بِِو َوذِْكَرى لِْلُمْؤِمِننَي )
  (3ِبُعوا ِمْن ُدونِِو أَْولَِياَء قَِليًَّل َما َتذَكَُّروَف )أُْنزَِؿ ِإلَْيُكْم ِمْن رَبُّْكْم َوََل تَػتَّ 

)ئي ِۇھەِّەد! وبپىرالرٔي( ئبگبھالٔذۇرۇغۇڭ ئۈچۈْ، ِۆِىٍٕەرگە ۋەز ـ ٔەضىھەت »  
( ضبڭب ٔبزىً لىٍىٕذى، ئۇٔىڭذىٓ )ٍۀي ئۇٔي تەثٍىغ ضۈرەلىٍىػىڭ ئۈچۈْ، ثۇ وىتبة )ٍۀي 
)ئي ئىٕطبٔالر!(  .ىػىذىٓ ئۀطىرەپ( ٍۈرىىىڭ ضىمىٍّىطۇْلىٍىػتب لەۋِىڭٕىڭ ئۇٔي ئىٕىبر لىٍ

ضىٍەر پەرۋەردىگبرىڭالر تەرىپىذىٓ ضىٍەرگە ٔبزىً لىٍىٕغبْ وىتبثمب )ٍۀي لۇرئبٔغب( 
ٔي لوٍۇپ، )جىٕالردىٓ ۋە ئىٕطبٔالردىٓ ثوٌغبْ، ضىٍەرٔي ئبزدۇرىذىغبْ( هللا ئەگىػىڭالر، ا

 .( 3 – 2« )  تٕي ئبز لوثۇي لىٍىطىٍەردوضتالرغب ئەگەغّەڭالر، ضىٍەر ۋەز ـ ٔەضىھە
ئۇضٍۇثي، « ِەضبٔي » لۇرئبٕٔىڭ ئۆزىگە خبش ئۇضٍۇثٍىرى ئىچىذە ئەڭ وۆپ ئىػٍىتىٍگەْ 

ثۇ ضۈرىذىّۇ ئۆزىٕي ئەوىص ئەتتۈرِەوتە. رەضۇٌۇٌالھمب تەضەٌٍىٌ ثەرگەْ ئبٍەتٍەرٔىڭ ٍېٕىذا، 
تەھذىت ئبٍەتٍىرىّۇ ٍەر ئبٌّبلتب. ثۇ ۋەھىٍَەرگە دۈغّۀٍىه لىٍىۋاتمبٔالرٔي لورلۇتىذىغبْ 

لۇرئبْ ھەِّە وىػي ئۈچۈْ ھىذاٍەتتۇر. ِۇئّىٕگە ۋەدە ئبرلىٍىك ھىذاٍەت، ِۇٔىىرٌەرگە 
ۋائىذ ) تەھىذىت ضېٍىع ( ئبرلىٍىك ھىذاٍەت لىٍىّٕبلتب ... ثۇ ٔولتىذىٓ ضۈرىٕىڭ ثبغٍىٕىػي، 

ٕي ضېٕي جبپبغب ضېٍىع ئۈچۈْ ثىس ضبڭب ثۇ لۇرئبٔ» وىػىگە تبھب ضۈرىطىٕىڭ ثبغٍىٕىػىذىىي 
ئبٍىتىٕي ئەضٍىتىذۇ. تبھب ضۈرىطىذە لۇرئبٕٔىڭ ٔبزىً لىٍىٕىػي ئىّبْ « ٔبزىً لىٍّىذۇق 

لىٍىٕغبْ، ئەِّب ثۇ ضۈرىذە ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌىػي ئىّب لىٍىٕغبْ. ثۇ ضۈرىٕىڭ 
رٌىك تەضەٌٍي ۋە ئىٍھبَ ثبغٍىٕىع ئۇضٍۇثىغب ئبضبضەْ، ِەزوۇر ضۈرىٕي زۇھب، ئىٕػىراھ، تبھب لبتب

 ثېرىع ِبھىَىتىذىىي ضۈرىٍەر لبتبرىغب تىسىػمب ثوٌىذۇ.
ضۈرە ثۇ ثبغٍىٕىػتىٓ وېَىٓ ضۆزٔي ئىالھي وبالِٕي ئىّب لىٍغبْ ئبضبضتب ئبدەَ ۋە ئىجٍىص 
لىططەضىگە وەٌتۈرىذۇ. ثۇ لىططە ئبرلىٍىك، ئبدەَ گۇٔبھ ئۆتىۈزدى، ئىجٍىطّۇ گۇٔبھ 

ثوٌذى، ئىجٍىص گۇٔبھىذا چىڭ « ئبدەَ » َ گۇٔبھىٕي ئىتىراپ لىٍىپ ئۆتىۈزدى. ٌېىىٓ، ئبدە
ثوٌذى. ثۇ ئىىىىطي پۈتۈْ ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ ٍبخػي ۋە ٍبِبٕٔىڭ تۇٔجي « غەٍتبْ » تۇرۇپ 

 (.  30 – 10ئۆرٔەوٍىرى ثوٌذى، دەپ ٔەضىھەت لىٍّبلتب ) 
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ْ جەرٍبٕٔىڭ ثۇ لىططەدىٓ غۇ ضبۋاق چىمّبلتب: غەٍتبٍٔىػىع ثىٍەْ ٔەتىجىٍۀگە
» ثىرىٕچي ثبضمۇچىذا ئبٌالھ تىٓ ئۈِىذىٕي ئۈزۈظ وەٌّەوتە. چۈٔىي، ئىجٍىص ئىطّي 

دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذۇ ۋە ئبٌالھ تىٓ ئۈِىذىٕي ئۈزگۈچىذىٓ ئبٌالھ ِۇ « ئۈِىذىٕي ئۈزگەْ 
 ئۈِىذىٕي ئۈزىذۇ. ِبٔب ثۇ ھەلىمىٌ ثەختطىسٌىىتۇر، پبالوەتتۇر. 

ص لىططەضي ٍەتتە جبٍذا تەپطىٍىٌ ھبٌذا ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ. ٌېىىٓ، ئىجٍى –لۇرئبٔذا ئبدەَ 
ثىرى ثىٍەْ ئوخػبظ ئەِەش. ثىرضىذە  –ثۇ لىططەٌەردە تەوىتٍۀگەْ ِەضىٍە ثىر 

پەرىػتىٍەرٔىڭ ئىتبئىتي تەوىتٍۀگەْ ثوٌطب، ٍۀە ثىرضىذە غەٍتبٕٔىڭ ئىطَبٔي 
ئبضبضىٌ تېّب لىٍىٕغبْ ثوٌطب، ٍۀە « تەۋثىطي » گەۋدىٍۀذۈرۈٌگەْ. ٍۀە ثىرىذە ئبدەِٕىڭ 

 –ثىرىذە ئىجٍىطٕىڭ ئۈِىذضىسٌىىي ٔولتب لىٍىٕغبْ. ئەئراف ضۈرىطىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئبدەَ 
ئىجٍىص لىططەضىٕىڭ ئبضبضىٌ تېّىطي، ثىسٔىڭچە ئىجٍىطٕىڭ ئبوتىپ ٍبِبٔالردىٓ ثوٌۇظ 

 ە:ٍوٌىذا چىڭ تۇرۇغي ثوٌۇپ، تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەر ثۇٔي وۆرضەتّەوت

( ُّتَّ َْلَتِيَػنػَُّهْم ِمْن بَػنْيِ أَْيِديِهْم 16قَاَؿ فَِبَما َأْغَويْػَتِِن َْلَقْػُعَدفَّ َْلُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم )
 (17َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْٙمَاِِنِْم َوَعْن ََشَائِِلِهْم َوََل ُتَُِد َأْكثَػَرُىْم َشاِكرِيَن )

ئۇالر )ٍۀي ئبدەَ دۇڭ. لەضەَ لىٍىّۀىي، ئبزدۇرِېٕي  ەْض» : ئىجٍىص ئېَتتي
ئەٌەٍھىططبالَ ۋە ئۇٔىڭ ئەۋالدىغب ۋەضۋەضە لىٍىع( ئۈچۈْ چولۇَ ضېٕىڭ توغرا ٍوٌۇڭ 

 ھەَ ۋاضتىٍىه ۋە ٍوغۇرۇْ ھبٌذا، ھەَ  ،ھەَ ثىۋاضتە ۋە ئبغىبرا . ئبٔذىٓئۈضتىذە ئوٌتۇرىّەْ
خبھىػىذىٓ  –ئبجىسٌىمي ۋە ٔەپطي ضۈرىتي ھەلتىٓ وۆرۈٔۈظ ئبرلىٍىك، ھەَ ئۇالرٔىڭ 

چولۇَ ھۇجۇَ لىٍىّەْ، ئۇالرٔىڭ وۆپچىٍىىىٕىڭ )ٔېّىتىڭگە( غۈوۈر پبٍذىٍىٕىپ ئۇالرغب 
  (.  17 – 16« )  لىٍغۇچىالر ئەِەضٍىىىٕي وۆرىطەْ

ثۇ لىططەدىٓ ثبرٌىك ئبدەَ ثبٌىٍىرى ئىجرەت ئېٍىػي وېرەن ئەِەضّۇ؟ لۇرئبّٔۇ ِبٔب ثۇ 
 ٔىڭ ھەِّىطىٕي ثۇ لىططەدىٓ ضبۋاق ئېٍىػمب چبلىرىذۇ:ٔولتىذا ئىٕطبٔالر

ُهَما لَِباَسُهَما ـَ ََل يَػْفِتنَػنَُّكُم الشَّْيطَاُف َكَما َأْخرََج أَبَػَوْيُكْم ِمَن اْْلَنَِّة يَػْنزُِع َعنػْ  يَا َبِِن َآَد
َِِِما ِإنَُّو يَػرَاُكْم ُىَو َوقَِبيُلُو ِمْن َحْيُث ََل تػَ  َرْونَػُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّياِطنَي أَْولَِياَء لِلَِّذيَن ِلُْيِيَػُهَما َسْوَآ

 ََل يُػْؤِمُنوفَ 
ئي ئبدەَ ثبٌىٍىرى! غەٍتبْ ضىٍەرٔىڭ ئبتب ـ ئبٔبڭالرٔي )ئبزدۇرۇپ( جۀٕەتتىٓ » 

چىمىرىۋەتىۀذەن، ضىٍەرٔىّۇ ئبزدۇرِىطۇْ، غەٍتبْ ئۇالرٔىڭ ئەۋرەتٍىرىٕي ئۆزٌىرىگە 
ٍّىرىٕي ضبٌغۇزۇۋەتىەْ ئىذى )ٍۀي ئۇالرٔىڭ ٍبٌىڭبچ ثوٌۇپ لېٍىػىغب وۆرضىتىع ئۈچۈْ وىَى

غەٍتبْ ضەۋەثچي ثوٌغبْ ئىذى(. غەٍتبْ ۋە ئۇٔىڭ لوي ئبضتىذىىىٍىرى ضىٍەرٔي وۆرەٌەٍذۇ، 
ضىٍەر ئۇالرٔي وۆرەٌّەٍطىٍەر، غۈثھىطىسوي، ثىس غەٍتبٔالرٔي ئىّبْ ئېَتّبٍذىغبٔالرٔىڭ دوضتي 

 .( 27)  « لىٍذۇق
ئىجٍىص لىططەضي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئبٍەتٍەردىٓ وېَىٓ ِۇٔذاق ثىر ئبٍەتٕىڭ  –َ ئبدە

 وېٍىػي، چولۇَ ثىر ھېىّەتىە تۈرتىە ثوٌىػي وېرەن:
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ِة  اْْلََياُقْل َمْن َحرَّـَ زِيَنَة اللَِّو الَِِّت َأْخرََج لِِعَباِدِه َوالطَّيَّْباِت ِمَن الرّْْزِؽ ُقْل ِىَي لِلَِّذيَن َآَمُنوا ٓت 
نْػَيا َخاِلَصًة يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نُػَفصُّْل اْْلَيَاِت لَِقْوـٍ يَػْعَلُموفَ   الدُّ

ٔي، غېرىٓ، پبن رىسىمالرٔي وىُ ھبراَ گۈزەٌٍىىٍەرثۀذىٍىرى ئۈچۈْ ٍبراتمبْ هللا ا »
ئۇالر ثۇ دۇَٔبدا ِۆِىٍٕەر ئۈچۈْ  »ئېَىتمىٕىي، ۋە جبۋاپ ثېرىپ  دەپ ضورىغىٓ. « لىٍذى؟

«. برىتىٍغبْ )گەرچە ئۇالرغب وۇففبرالر غېرىه ثوٌطىّۇ(، ئبخىرەتتە ثوٌطب ِۆِىٍٕەرگىال خبضتۇرٍ
ٔىڭ ثىر ۋە غېرىىي ٍوق ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىذىغبْ لەۋَ ئۈچۈْ ئبٍەتٍەرٔي ِۇغۇٔذاق هللا ا

 (. 32)  «تەپطىٍي ثبٍبْ لىٍىّىس 
ػي ثىٍەْ ھبالي لىٍىٕغبْ ئۇٔذالتب، ئۇ ھېىّەت ٔېّە؟ ئۇ ھېىّەت، ثىرىٕچىذىٓ، ئۆز خبھى

ٔەرضىٍەرٔىڭ دائىرىطىٕي تبراٍتىپ، ھبراِالرٔىڭ دائىرىطىٕي وېڭەٍتىع تەغەثجۇضٍىرىٕىڭ 
ئبرلىطىذا غەٍتبٕٔىڭ ٍبتمبٍٔىمىٕي وۆرضەتّەوتە. ھبالٌٕي ھبراَ دەپ لبراغٕي وبپىرالرٔىڭ 

 مب ثوٌىذۇ. وۇپرى ثىٍەْ، ھبرإِي ھبالي لىٍىػٕي ِۇٔبپىمٕىڭ ٔىفبلي ثىٍەْ لىَبضالغ
ئىىىىٕجىطي، ضۈرىتي ) وۆرۈٔۈغي ( ھەلتىٓ ثوٌۇظ ثوٌۇپ، ٔبھبٍىتي ٍوغۇرۇْ ثوٌىذۇ. ثۇ 

دېگەْ « ئۇالرٔي ئبزدۇرۇظ ئۈچۈْ ئوڭذىٓ وېٍىّەْ / ھۇجۇَ لىٍىّەْ » غەٍتبٕٔىڭ 
تۈردىىي ئېسىع ثوٌۇپ، ثۇ خىً ئېسىع غەٍتبْ ئبزدۇرىذىغبْ ئوڭالردىٓ ثىرضىذۇر. ثۇٔىڭ 

بختب دىٕذارٌىك ٍبتىذۇ. ئۇٔىڭ ئۇٌىذا ھبالي ۋە ھبرإِي ثەٌگىٍەغتە ٍىگبٔە ھبوىُ تەوتىذە، ض
ثوٌغبْ ئبٌالھ ٔىڭ ثۇ ھەلمىذىٓ ئۆزىگە ٔېطىۋە ئېٍىع ئبرزۇضي ٍبتّبلتب. ثۇ لۇرئبْ غېرىه 

» دېگەْ ئىػالر لبتبرىغب وىرىذۇ. ثۇ غېرىه، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۇ ئەڭ ٍبرلىٓ ئىپبدىطي ثىٍەْ 
« وېچىذە، لبپمبرا چۈِۈٌىٕىڭ لبپمبرا تبظ ئۈضتىذە ِېڭىػىغب ئوخػبٍذىغبْ  لبپمبراڭغۇ

 دەرىجىذە ٍوغۇرۇْ ثوٌىذۇ.  
ئبدەَ ۋە ئىجٍىص ثىرەر » ئىجٍىص لىططەضىذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ثۆٌەوٍەردە  –ئبدەَ 

ضىّۋوٌذۇر. ثىرضي ٍبخػىٍىمٕي، ٍۀە ثىرضي ٍبِبٍٔىمٕي ضىّۋوي لىٍّبلتب. ثىرضي ئبوتىپ 
ىٕىڭ، ٍۀە ثىرضي ئبوتىپ ٍبِبٍٔىمٕىڭ ئوثرازى. ئبدەِٕي ئبوتىپ ٍبخػي لىٍغبْ ئبِىً، ٍبخػ

ئۇٔىڭ لۇضۇرضىس ثوٌىػي ئەِەش. چۈٔىي، ئۇ لۇضۇرضس ئەِەش، ثۀذە خبتبٌىمتىٓ خبٌىٌ 
» ثوالٌّبٍذۇ. لۇضۇرضىسٌىك ئبٌالھ لب خبضتۇر. ثۀذە خبتبٌىمىٕي تؤۇپ، ئۇٔي ئېتىراپ لىٍطب 

ذۇ ۋە ٍولۇتۇپ لوٍغبْ جۀٕىتىگە ئېرىػىذۇ. ئبدەَ خبتبالغتي، ئىجٍىطّۇ خبتبٌىك ثوٌى« ئبدەَ 
ئۆتىۈزدى. ٌېىىٓ، ئبدەَ خبتبٌىمىٕي ئىتىراپ لىٍىپ ئبدەَ ثوٌىذى، ئىجٍىص خبتبٌىمىٕي ثوٍٕىغب 

لىٍىٕغۇچي! وىّٕي ئۆزەڭگە  خىتبةئبٌّبً، ئۆزىٕي ئبلالپ غەٍتبْ ثوٌذى. ئي ثۇ ۋەھىٌ 
ئۇٔىڭغب ئوخػبظ ثوٌىطەْ. وىّگە ئوخػبظ ثوٌطبڭ، ئۇٔىڭغب ئوخػبظ  ئۆرٔەن لىٍطبڭ،

 (.  58 – 31دېگەْ ھەلىمەت ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ ) « ٔەتىجىگە ئېرىػىطەْ 
ثىر ِىطبٌي تبرىختب ثبر. تبرىختب ئبدەِٕىڭ  –لىططەدىٓ ئېٍىٕغبْ ثۇ ضبۋالٕىڭ ثىرِۇ 

ەِجەرٌەر ۋە غەٍتبٕٔىڭ ئىسىذىٓ ئىسىذىٓ ِبڭغبْ ئبۋأگبرت ٍبخػىالردىٓ ثوٌغبْ پەٍغ
غەٍتبٕٔىڭ » ِېڭىپ ئبوتىپ ٍبِبْ ثوٌۇظ تبٌٍىغبْ ئىطَبٔىبر لەۋٍِەر ئۆتىەْ. ئەگەر 

دەپ ضورىطىڭىس، ثۇ ضۈرىذە ثبٍبْ « ئىسىذىٓ ِبڭغبْ ثۇ لەۋٍِەرٔىڭ ئبلىۋىتي ٔېّە ثوٌذى؟ 
ي تبپبالٍطىس. غەٍتبٕٔىڭ لىٍىٕغبْ لەۋٍِەرٔىڭ ئبلىۋىتىگە ٔەزەر ضبٌطىڭىس ثۇ ضۇئبٌٕىڭ جبۋاثىٕ
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 – 59ئىسىذىٓ ِبڭغبْ ئبد، ھۇد، ضەِۇد، ٌۇت ۋە ِەدٍەْ لەۋٍِىرى ھبالن ثوٌغبٔىذى ) 
102    .) 

 – 117 – 108ئۇٌۇھىََەت، رۇثۇثىََەت، ٔۇثۇۋۋەت ۋە ۋەھذأىَەت دەٌىٍٍىرىذىٓ وېَىٓ 
توٌغبْ ئىچىي ئبٍەتٍەردە ثۇ دەٌىٍٍەرٔي رەت لىٍغبْ ئىٕىبرچىالرٔىڭ وېطەٌٍىه ثىٍەْ 

ئىچّەن  –ئبٍتتىٓ تبرتىپ ضۈرىٕىڭ ئبخىرىغىچە ٍېّەن  – 118دۇَٔبضي ِۇالھىسە لىٍىٕغبْ. 
ٔولتىطىذا ثبتىً ئېتىمبد ۋە خۇراپبتٍىمالر ئبرلىٍىك ئىٕطبٔالر توپىذىىي پبدا پىطخىىىطي تەھٍىً 

 ك ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ. لىٍىٕىذۇ ۋە خۇراپبتٍىمٕىڭ تەۋھىذٔىڭ دۈغّىٕي ئىىۀٍىىي ِىطبٌالر ئبرلىٍى
لۇرئبٕٔىڭ لەٍىردە ھبالن لىٍىٕغبْ لەۋٍِەرٔىڭ لىططەٌىرى تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثوٌطب، ئۇ ٍەردە 

ئىجٍىص لىططەضىذە دېَىٍگەْ ِۇددىئب ئەوص ئەتّەوتە. ثۇ لىططەٌەردىٓ وېَىٓ  –ئبدەَ 
ن. ِۇضب پىرئەۋىٓ لىططەضىٕىّۇ ئوخػبظ ثىر ئىجرەت ٔولتىطىذىٓ ئولۇظ وېرە -وەٌگەْ ِۇضب 

ئبدەِٕىڭ ئىسىذىٓ، پىرئەۋىٓ غەٍتبٕٔىڭ ئىسىذىٓ ِبڭذى. ٍبخػىالر ثىٍەْ ٍبِبٔالر ۋالىتٕىڭ 
ثۇ تىٍىّىذا ٍۀە ثىر لېتىُ ٍۈز تۇرأە ئۇچراغتي. ئبلىۋەتتە ئبٌالھ ٔىڭ لبٔۇٔىٕىڭ تەلەززاضي 

 (.  137 – 103ثىٍەْ ٍبخػىالر غبٌىپ وەٌذى ) 
تۇلٕي ئبٌالھ ٔىڭ ٍبخػىٍىممب ثېرىٍگەْ ثىر ِۇوبپبت دەپ ٌېىىٓ، زەپەر لۇچمبْ ٍبخػىالر ئۇ

لبراغٕىڭ ئورٔىغب، ئىجرأي ئىرلي ئۇٔي ئۆزى لوٌغب وەٌتۈرگەْ ھەق دەپ لبراپ غەٍتبْ 
چۈغىەْ توزالمب چۈغتي. ِۇضب، تەۋثىطي ثىٍەْ، ثۀذىٍىىي ۋە تەضٍىّىَىتي ثىٍەْ ئبدەِٕىڭ 

خبتبٌىمىذا چىڭ تۇرۇظ ۋە ئبٌالھ لب ئىطَبْ ٍوٌىذىٓ ِبڭغبٔذا، لەۋِي ئىرلچىٍىك ثىٍەْ، 
لىٍىع ثىٍەْ غەٍتبٕٔىڭ ئىسىذىٓ ِبڭذى. ٔەتىجىذە، ۋەھىٌ ٍەتىۈزۈظ غەرىپىگە ٔبئىً 

 (.  178 – 103ثوٌغبْ ِۇضۇٌّبْ ثۀي ئىطرائىً لەۋِي ٍەھۇدىٍَەغتي ) 
 ثۇ ئبگبھالٔذۇرۇغالرغب لۇالق ضبٌّىغبٔالر ِۇٔذاق تەضۋىرٌۀگەْ:

ْنِس َْلُْم قُػُلوٌب ََل يَػْفَقُهوَف ِِّبَا َوَْلُْم أَْعنُيٌ ََل يػُْبِصُروَف َوَلَقْد َذرَ  أْنَا ْلََِهنََّم َكِثْيًا ِمَن اْلِْنّْ َواْْلِ
  ِِّبَا َوَْلُْم َآَذاٌف ََل َيْسَمُعوَف ِِّبَا أُولَِئَك َكاْْلَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُىُم اْلَغاِفُلوفَ 

 ْبثوٌغ ئەلىً ٍۈرگۈزىذىغبْ لەٌجٍىرىطىسوي، جىٓ ۋە ئىٕطبٔالردىٓ غەن ـ غۈثھى» 
ٔىڭ هللا وۆزٌىرى ثوٌغبْ ثىٍۀّۇ، ئۇ ئبرلىٍىك )ا ىغبْ،ۇ، ئۇ ئبرلىٍىك ھەلٕي چۈغۀّەٍذثىٍۀّ

ٔىڭ هللا ثىٍۀّۇ، ئۇ ئبرلىٍىك )ا ْبلۇاللٍىرى ثوٌغ ىغبْ،ۇدرىتىٕىڭ دەٌىٍٍىرىٕي( وۆرِەٍذل
ئۇالر ( ِەھىۇَ لىٍذۇق. دوزاخمب )ٍېمىٍغۇىغبٔالرٔي تىڭػىّبٍذ ئبٍەتٍىرىٕي ئىجرەت ئىٍىپ(

 (.  179« )  دۇرالرگوٍب ھبٍۋأغب ئوخػبٍذۇ، ھبٍۋأذىّٕۇ ثەتتەر گۇِراھتۇر، ئۀە غۇالر غبپىٍ
ٍۇلىرىذىىي ثۆٌەوتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثىر ئبٍەت، وبالَ ئىٍىّىگە ِۀطۇپ ئبٌىّالر ئبرىطىذا 

 تبٌغبْ:دەپ ئب« ِىطبق ئبٍىتي » 

ـَ ِمْن ظُُهورِِىْم ُذرّْيػَّتَػُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنْػُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُّْكمْ   َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبِِن َآَد
 قَاُلوا بَػَلى َشِهْدنَا َأْف تَػُقوُلوا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َىَذا َغاِفِلنيَ 

بٌٍىرىٕي ) ٍۀي ٔەضٍىٕي ( ئۇالرٔىڭ ) ئبتىٍىرىٕىڭ ( پۇغتىذىٓ ئۆز ۋالتىذا رەثجىڭ ئبدەَ ث
دېذى. « ِەْ ضىٍەرٔىڭ رەثجىڭالر ئەِەضّۇ؟ » چىمبردى ۋە ئۇالرٔي ئۆزٌىرىگە گۇۋاھ لىٍىپ: 

لىَبِەت وۈٔي دېذى. « ھەئە، ضەْ ثىسٔىڭ رەثجىّىسدۇرضەْ، گۇۋاھٍىك ثەردۇق » ئۇالر: 
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ئۈچۈْ ) ئۇالرغب ثۇٔي  دېّەضٍىىٍىرى«  لبٌغبْ ئىىۀّىس ثىس ثۇٔىڭذىٓ غەپٍەتتە »ئۇالرٔىڭ: 
 (. 172ئەضٍەتتۇق ( ) 

دەپ ئبتبٌغبْ ِىطبلٕىڭ « ثەال  –لبٌۇ » ثۇ ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ۋە ئبۋاَ ئبرىطىذا 
ِبھىَىتي وبالِچىالر ئبرىطىذا ِۇٔبزىرە تېّىطي ثوٌغبْ. ئەغئەرى وبالَ ئىٍّىگە ِۀطۇپ 

دەپ ئبتبٌغبْ ثىر ئبٌەِذە ئىٕطبْ ٍبرىتىٍىػتىٓ ثۇرۇْ « روھالر ئبٌەِي » ي ئبٌىّالر ثۇ ِىطبلٕ
لبرىػىٕي « تۇٔجي ِىطبق » ئەھذە ئېٍىٕغبْ دەپ لبراٍذۇ. ئەغئەرى وبالِچىٍىرى ٍبلىٍىغبْ 

ئىّبَ ِبتۇرىذى رەت لىٍىذۇ. ِبتۇرىذىٕىڭ لبرىػىچە، ثۇ ئبٍەت ئىٕطبٕٔىڭ تۇغۇٌىػىذىٕال ثىر 
ٌىمىٕي لوثۇي لىٍىػمب ِبٍىً فىترىتي ثبرٌىمىٕي وۆرضىتىذۇ. ٍۀي، ثۇ ئبٍەتتە ٍبراتمۇچىٕىڭ ثبر

( ئىّب  30رۇَ، « ) ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبٕٔي ٍبراتمبٔذا ئۇٔىڭغب ٍەرٌەغتۈرگەْ فىترىتي » ئەضٍىذە 
 لىٍىٕغبْ.

ٔي لوثۇٌغبْ چۈغۀچىطي ئبضبضىغب «روھالر ئبٌەِي » ئەغئەرى وبالِىٕىڭ تۇٔجي 
لبرىػي، ئەضٍىذە ئىطالَ وبالَ ئىٍّىگە پىالتؤچىٍىمتىٓ، ئۇ ٍەرگە لەدىُ لۇرۇٌغبْ ثۇ 

ثەدەْ  –روھ » ِىطىرٔىڭ ھەرِەضچي تەٌىّبتىذىٓ وىرگەْ. ثۇ پەٌطەپە ئېٕىك ھبٌذا ثىر 
ئۈضتىگە لۇرۇٌغبْ. ئبٍەتتىىي ئىالھي ِىطبق ثۇٔذاق ثىر پەٌطەپە ئۈضتىگە « ئبٍرىّي 

ئىٕطبٔغب دەٍذىغبْ وۆپ ٔەرضىطي لبٌّبٍذۇ. چۈٔىي، ثۇٔذاق لۇرۇٌغبْ ۋالىتتب، ثۇ ئبٍەتٕىڭ 
ثىر ئىساھبت، ئبٍەت تىٍغب ئبٌغبْ ِەضىٍىٕي ئىٕطبٕٔىڭ ِەضئۇٌىَەت دائىرىطىٕىڭ ضىرتىغب 

» چىمىرىپ تبغالٍذۇ. ثۇ ِەضىٍىذە ھەي لىٍغۇچ ضۇئبي ِۇٔذاق: ثۇ ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
ئىجبرىطىٕي « رٔىڭ ٔەضٍىٕي چىمبرغبْ ھەر لېتىّذا رەثجىڭ ئبدەَ ثبٌٍىرىٕىڭ پۇغتىذىٓ ئۇال

ئەگەر ثۇ ئىجبرە ئىٕطبٕٔىڭ ئەلىً ۋە ثبٌىغ ثوٌۇظ ِەضىٍىطي «. لبٔذاق چۈغۈٔۈظ وېرەن؟ 
ئۈچ وىػىذىٓ لەٌەَ وۆتۈرۈٌذى: ئىھتىالَ ِەزگىٍىگە » دەپ لبراٌغبْ ۋالىتتب، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ 

رگەْ ثۇ ِەٌۇِبت دەي جبٍىغب چۈغىەْ ثوٌىذۇ. ھەدىطىذە ثە« لەدەَ لوٍّىغبْ ثبٌىالردىٓ... 
 ثۇٔذاق ثوٌغبٔذا، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ ھەدىطي، لۇرئبٕٔىڭ ٔەثەۋى ثىر تەپطىرى ثوٌىذۇ.

ِطبق ئبٍىتىٕىڭ ٔېّە دېّەوچي ثوٌغىٕىٕي چۈغۈٔۈغىە تىرىػىۋاتمبٔذا، تېّىٕىڭ ئەڭ 
 وۆزىّىسٔي ٍورۇِبلتب:   –سٔي ئبخىرىذا ٍەر ئبٌغبْ ثۇ ئبٍەت وۆزىّىسگە چىٍىمّبلتب ۋە دىٍىّى

 ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِؼ َوَأْعِرْض َعِن اْْلَاِىِلنيَ 
، ٍبخػىٍىممب )ٍۀي ٍبخػي ضەْ ئىٕطبْ فىترىتىگە ئەڭ ِۇۋاپىك ثوٌغبْ ٍوٌٕي تۇتمىٓ» 

رٔىڭ ضۆز لىٍىػمب، ٍبخػي ئىع لىٍىػمب( ثۇٍرۇغىٓ، ٔبدأالر ثىٍەْ تەڭ ثوٌّىغىٓ )ٍۀي ٔبدأال
 (. 199«)  لىٍغىٕىٕي لىٍّبً، ئۇالرغب ِۇالٍىُ ثوٌغىٓ(

ٍۇلىرىذىىي ئبٍەت، غبپىٍالردىٓ ثوٌۇپ لبٌّبضٍىمٕىڭ ٍوٌىٕي وۆرضىتىپ ثەرگەْ ئبٍەتٍەر 
(. ضۈرىٕىڭ رەثجىّىسگە لبٍطي ئۇضٍۇپتب  206 – 180گۇرۇپپىطي ئىچىذىٓ ئورۇْ ئبٌغبْ ) 

ئۆگەتىەْ ئبخىرلي ئبٍەتٍىرى، ضۈرىٕىڭ ثېػىذا ثۀذىچىٍىه لىٍىػٕىڭ ئەدەة لبئىذىطىٕي 
ئىجٍىص لىططەضىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ِەوىبر ئىجٍىطتەن ثوٌۇپ لبٌّبضٍىمٕىڭ  –ٍەر ئبٌغبْ ئبدەَ 

 ٍوٌٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍّبلتب:

اْْلََصػاِؿ َوََل َتُكػْن ِمػَن َواذُْكْر رَبََّك ٓت نَػْفِسَك َتَضػرًُّعا َوِخيَفػًة َوُدوَف اْلَْْهػِر ِمػَن اْلَقػْوِؿ بِاْلغُػُدوّْ وَ 
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( ِإفَّ الَّػػػِذيَن ِعْنػػػَد رَبّْػػػَك ََل َيْسػػػَتْكِبُوَف َعػػػْن ِعَباَدتِػػػِو َوُيَسػػػبُّْحونَُو َولَػػػُو َيْسػػػُجُدوَف 515اْلغَػػػاِفِلنَي )
(516 ) 

ڭٕي ٍېٍىٕغبْ ۋە ئۇٔىڭذىٓ لورلمبْ ھبٌذا ئىچىڭذە ٍبد ئەتىىٓ، ئەتىگۀذە ـ رەثجى» 
ثوٌّىغىٓ.  ئۆزىگە ٍبتالغمبٔالردىٓئبۋازدا زىىرى لىٍغىٓ، ئبخػبِذا ئۇٔي پەش 

ئىجبدەت لىٍىػتىٓ  ئۇٔۇتّىغىٕىي، رەثجىڭ تەرىپىذە ضەپ تۇتمبٔالر وىجىرٌىه لىٍىپ ئۇٔىڭغب
 (. 206 – 205« )  لب تەضجىھ ئېَتىذۇ ۋە ئۇٔىڭغب ضەجذە لىٍىذۇهللا ثبظ تبرتّبٍذۇ، ا

 
 

 ضەجذە ضۈرىطي
 

 – 15تىغب ۋۇجۇت تىٍي ثىٍەْ لوٍۇٌغبْ ئىّسا ثوٌۇپ، ثۇ وەٌىّە ضەجذە، تەضٍىّىَەتٕىڭ ئبض
 ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ۋە ضۈرە ثۇ وەٌىّە ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 

تىرِىسى، جبِىئۇش ضۇٔەْ لبتبرٌىك ھەدىص توپالٍِىرىذا ضۈرە ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 
ٍغەِجەر ئەٌىف الَ ِىُ تۀسىً ۋە پە» ٍۀە تىرِىسىذا جبثىر ثىٓ. ئبثذۇٌالھتىٓ ٔەلىً لىٍىٕغبْ 

رىۋاٍىتىذىٓ، ثۇ ضۈرىٕىڭ ٍۀە « تەثبرەوەٌٍەزى ثي ٍەدىھىً ِۇٌىٕي ئولۇِبضتىٓ ئۇخٍىّبٍتتي 
ثبغمب ئىطىٍّىرىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثىٍگىٍي ثوٌىذۇ. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، ثۇ رىۋاٍەت ثۇ ضۈرىٕىڭ 

 ثىٍذۈرىذۇ.  رەضۇٌۇٌالھ دەۋرىذە ضەجذە ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌّىغبٍٔىمىٕىّۇ
ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ضۈرىذە ِۇغرىىالرٔىڭ ۋەھىَگە لبرىتب ئېتىراز ۋە 

(، ضۈرىٕىڭ ِەوىىذە ٔبزىً  3تۆھّەتٍىرى ھەلمىذە توختبٌغبٍٔىمي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا ) 
ڭ ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ضبد ضۈرىطىٕى – 9ئبٍەتتە پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ  – 13ثوٌغبٍٔىمي ئېٕىك. 

ئبٍەتٍىرىگە لبرىتىٍغبْ ئىّبالر ثبر. ثۇٔىڭغب ئبضبضالٔغبٔذا ثۇ ضۈرىٕىڭ لۇرەٍع  – 85 – 84
ثوٍمۇتىٕىڭ ئبخىرلي ِەزگىٍىذە ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي تەخّىٓ لىٍغىٍي 

     ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن.  – 9ثوٌىذۇ. ثۇ ئەھۋاٌذا ِەزوۇر ضۈرە پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ 
ئىجٓ ئبثجبضتىٓ وەٌگەْ ِەغھۇر لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىۋىذە ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ 

ِۇٔبفىمۇْ ضۈرىٍىرىٕىڭ ئبرىطىغب، جبثىر ثىٓ. زەٍذ ئبرلىٍىك ٍېتىپ وەٌگەْ ئىجٓ  –جۇِە 
 –ئۀىەثۇت ضۈرىطي ئبرىطىغب، ثبغمب تەرتىپٍەردە ِۇئّىٕۇْ  –ئبثجبش تەرتىۋىذە ئىٕػىمبق 

رىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ.  لەدىّمي تەرتىپٍەرٔي ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍّىغبْ ھبٌذا تۇر ضۈ
ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي، ئىچىذىىي ئىّبالر، ھەدىص ۋە ضىَەر ِۀجەٌىرى ئبرلىٍىك ٍېتىپ وەٌگەْ 

رەئىذ  –رىۋاٍەتٍەرگە ئبضبضٍىٕىپ غەوىٍٍۀذۈرگەْ ئىساھبتٍىك تەرتىۋىّىسدە، ثۇ ضۈرە ئەئراف 
 ىغب توغرا وەٌّەوتە. ضۈرىطي ئبرىط

ضۈرە ِۇلەتتب ھەرىپٍىرى ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ۋە ثۇ ھەرىپٍەر ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثبغمب ضۈرىٍەرگە 
 ئوخػبظ ۋەھىٌ ھەلمىذە توختبٌغبْ:

ثۇ وىتبة ) لۇرئبْ (ٔىڭ ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجي تەرىپىذىٓ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىذا ھېچ غۈثھە » 
 (.  2« ) ٍولتۇر 
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بٍەتتە ئىٕىبرچىالرٔىڭ ۋەھىَٕي ھەزرىتي ِۇھەِّەد تولۇپ چىمتي ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ئ
 دېگەْ تۆھّەتٍىرى تىٍغب ئېٍىٕغبْ.

ثۇ خىً ئۇضٍۇة ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثبغمب ضۈرىٍەردە وۆرۈٌگۀذەن، ِەۋجۇدىَەتٕىڭ 
ٍبرىتىٍىػي ھەلمىذىىي ئبٍەتٍەر ئۈضتىذىٓ وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئبخىرەت ھبٍبتىغب ثۇراٍذۇ ۋە 

(. ثەٌىىُ ثۇ ئبرلىٍىك  4ٔىڭ ئبضّبٔالرٔي ئبٌتە ثبضمۇچتب ٍبراتمبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ )  ئبٌالھ
لىٍىٕغۇچىغب ئىجتىّبئىٌ ئۆزگۈرۈغٕىڭ ثىردەِذىال ثوٌّبٍذىغبٍٔىمي، ثۇٔىڭ ثەٌگىٍىه  خىتبة

لەدەَ ۋۇجۇدلب چىمىذىغبٍٔىمي ئىّب لىٍىٕغبْ ثوٌطب وېرەن.  –ۋالىت ۋە ثبضمۇچتب لەدەِّۇ 
ّبْ زېّىٕٕىڭ ٍبرىتىٍىػي ھەلمىذىىي ثبٍبٔالر ئەفەق ئبٍەتٍىرى ثوٌۇپ، ئىٕطبٕٔىڭ ئبض

ئېٍېّېٕىت ٔولتىطىذىٓ الٍذىٓ، ثىئوٌوگىٍَىك ٔولتىذىٓ ِۀىذىٓ ٍبرىتىٍغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ 
(. ثۇ ئبرلىٍىك ئىٕطبٕٔي ٍبراتمۇچىطي ئبٌذىذا وەِتەر ثوٌۇغمب دەۋەت لىٍّبلتب. ھەَ  8 – 7) 

تمۇچىٕىڭ ئۆزى ئۈضتىذىىي ئەِگىىىگە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئبغذۇرۇظ، ھەَ ٍبرىتىٍىع ٍبرا
ضۈٕٔىتي ) لبٔۇٔىَىتي ( ئۈضتىذىٓ ئۆزگۈرۈغٕىڭ ثىر جەرٍبْ تەٌەپ لىٍىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍذۈرۈظ 

ۋە ثەدەئە خەٌمەي ئىٕطبٔي ِىٓ » ئبٍەتتىىي  – 7ئۈچۈْ ثۇ ئۇضٍۇة ئىػٍىتىٍگەْ. چۈٔىي، 
پېئىٍي « ثبغٍىذى » ئىجبرىطىذىىي « بٕٔي ٍبرىتىػٕي الٍذىٓ ثبغٍىذى ئۇ ئىٕط –تىٓ 

ئىٕطبٕٔىڭ ٍبرىتىٍىػىٕىڭ ثەٌگىٍىه ثىر جەرٍبٕٔي ثبغتىٓ ئۆتىۈزۈظ ثىٍەْ ۋۇجۇدلب 
 چىممبٍٔىمىٕي ِۇٔبزىرىطي غەوىٍذە ئوتتۇرىغب لوٍّبلتب. 

 (.   14 – 10ئبٔذىٓ ئبخىرەتىە ِۇٔبضىۋەتٍىه تەپطىالتالر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 
ٔېّە ئۈچۈْ وبئىٕبت ۋە ئىٕطبٕٔىڭ، ِبددىٌ ٍبرىتىٍىػي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه تبوبِۇٌٍىػىع 
لبٔۇٔي ئبضبضىذا ثىر جەرٍبٕٔي ثبغتىٓ ئۆتىۈزۈگۀٍىىي ھەلمىذىىي ثبٍبٔالردىٓ وېَٕىال، 

 ئبخىرەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەر وېٍىذۇ؟
ٍبتىٕىڭ تەلەززاضي ۋە تەثىئىٌ ٔەتىجىطىذۇر. جبۋاپ: چۈٔىي، ئبخىرەت ھبٍبتي دۇَٔب ھب 

ئىالھىٌ ئەجىر ئەڭ ٍۇلىرى ضەۋىَىذە ئۆزىٕي ٔبِبٍەْ لىٍغبْ ئىٕطبْ تۈرىٕىڭ ِەۋجۇت 
ثوٌىػي، ثۇ دۇَٔبدىىي ھبٍبت ثىٍەْ چەوٍىه ثوٌّبٍذۇ. ئىٕطبْ دېَىٍگەْ ثۇ غبھ ئەضەر 

ئەضٍىذە ئۇٔىڭغب ِبددى ضبھىجىٕىڭ ئۇٔي ئەلىً، ئىرادە ۋە ۋىجذاْ ثىٍەْ زىٕٕەتٍىػي، 
ِەۋجۇدىَەتتىٓ ھبٌمىغبْ ثىر ھبٍبتٕي تەلذىر لىٍغبٍٔىمىٕي وۆرضەتّەوتە.  ئبخىرەت ھبٍبتي، 

ئۆتىڭي ثوٌۇپ، جۀٕەت ئىٕطبْ « ثبغمب ثىر » ئىٕطبٕٔىڭ تبوبِۇٌٍىػىع ضەپىرىٕىڭ 
ىع تبوبِۇٌٍىػىع ضەپىرىذە ٍېتىپ ثبرىذىغبْ ئبخىرلي ِۀسىٍذۇر. ئىٕطبْ تبوبِۇٌٍىػ

ضەپىرىٕىڭ ئبخىرلي ٔولتىطىغب ٍېتىپ ثبرغبٔذا جۀٕەتتىٓ ئىجبرەت ِۀسىٍگە ٍېتىپ ثبرغبْ 
 ثوٌىذۇ. 

ئىٕطبٕٔىڭ ئېٍېّېٕېتٍىك ۋە ثىئوٌوگىَىٍىه ٍبرىتىٍىػي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئبٍەتٍەردىٓ وېَىٓ، 
ئبٌالھ ثبغمب ثىر ِۀجەدىٓ ثىٍگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ئبالھىذە ثىر ِەٌۇِبت ثېرىٍگەْ. ٍۀي، 

ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرغىذەن ئىمتىذارغب ئىگە ثوٌغبْ ئىٕطبٔغب ئۆزىذىٓ روھ 
 پۈۋٌىگەْ:

 ُّتَّ َسوَّاُه َونَػَفَخ ِفيِو ِمْن ُروِحِو َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة قَِليًَّل َما َتْشُكُروفَ 
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ٕي ئەِەٌگە ئبغۇرغىذەن ئىمتىذارغب ئىگە لىٍىپ، ئبٔذىٓ ئۇٔي ٍبرىتىٍىع ِەلطىتى» 
تۇٍغۇ ۋە چۈغۈٔۈظ  –ئۆزىذىٓ روھ پۈۋٌىذى ۋە ضىٍەرٔي ئبڭالظ ۋە وۆرۈظ، ھەَ ھېص 

 (.  9« ) لبثىٍىَىتىگە ئىگە لىٍذى. ضىٍەر ئبز غۈوۈر لىٍىطىٍەر 
ھ ال ثىسگە ثۇ ھەلىمەت ٔبھبٍىتي ئبالھىذە لىّّەتىە ئىگە ِەٌۇِبت ثوٌۇپ، ثۇٔي پەلەت ئبٌال 

ضىٍەرگە » ثېرەٌەٍذۇ. ئبٍەتٕىڭ ئبخىرى ثېػىذىىىگە ئوخػبظ وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ: 
 « .ئبڭالظ ۋە وۆرۈظ، ھېص لىٍىع ۋە چۈغۈٔۈظ لبثىٍىَەتٍىرىٕي ثەخع ئەتتي 

لىٍغبْ. ئىٕطبْ روھ  خىتبةدەپ « ئۇ » ئبٌالھ ئىٕطبٔغب روھ پۈۋٌەغتىٓ ثۇرۇْ ئىسچىً 
ۇْ ٔەزەرگە ئبٌغۇدەن ٔەرضە ئەِەش ئىذى. پەلەت ئۈچىٕچي غەخص ثىرٌىه پۈۋٌىٕىػتىٓ ثۇر
لىٍىٕغبْ ثىر غەٍئي ئىذى. لبچبْ روھ پۈۋٌۀگەْ ثوٌطب، غۇٔىڭذىٓ  خىتبةئبٌّىػي ثىٍەْ 

غەوٍىذە ئۆزگۈرۈظ ثوٌغبْ. روھ پۋۈٌۀگەْ ثەغەر ئەلىً ۋە ئىرادىگە ئىگە  خىتبةثبغالپ 
دەپ « ضىٍەر / ضىس » ٔب ثۇ ۋالىتتب ئبٌالھ ئۇٔىڭغب ثىۋاضتە ۋە ثوٌغبٔىذى. ِب« ئىٕطبْ » ثوٌۇپ 
لىٍىػمب ثبغٍىغبْ، ثۇ ئبرلىٍىك ئىٕطبٕٔي غەرەپٍۀذۈرگۀىذى. ثۇٔي ثىٍگۈچي ئۈچۈْ  خىتبة

ثۇٔىڭ ئۆزى ٔبھبٍىتي چوڭ ٔېّەتتۇر. ثۇٔي ثىٍگۈچي غۈوۈر لىٍىذۇ. ٌېىىٓ، ثۇٔىڭ لەدرىٕي 
دەپ « ضىٍەر ھەلىمەتەْ ئبز غۈوۈر لىٍىطىٍەر » ت ثىٍّىگۀٍەر... ثۇ ضەۋەپتىٓ ئبٍە

 ئبخىرالغمبْ. 
ئۇٔذالتب، ٔېّە لىٍىع وېرەن؟ ئىٕطبٕٔىڭ ئەلىً ۋە ئىرادىطىٕي ئىػٍىتىػىە تەرغىپ لىٍىع. 
ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٍۀە ثىر ٍوي ثبر. ٍۀي، ئىٕطبٕٔي ِەججۇرى ثۇ ٍوٌغب وىرگۈزۈظ. ئەِّب ثۇ 

 لىٍىػٕي خبٌىّىغبٔىذى: توغرا ئەِەش. ئبٌالھ ِۇ ثۇٔذاق

َنا ُكلَّ نَػْفٍس ُىَداَىا َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُؿ ِمِنّْ َْلَْمََلَفَّ َجَهنََّم ِمَن اْْلِنَِّة َوال َنا َْلَتَػيػْ نَّاِس َوَلْو ِشئػْ
 َأَْجَِعنيَ 

ئەگەر ثىس خبٌىغبْ ثوٌطبق، ھەِّە وىػىٕي توغرا ٍوٌغب ) ِەججۇرى ( ثبغالٍتتۇق؛ ٌېىىٓ،  
جەھۀٕەِٕي وۆرۈّٔەٍذىغبْ » ىالر ٍبِبٔالردىٓ ئبٍرىٍىطۇْ ( ۋە ثېىىتىٍىپ ثوٌغبْ) ٍبخػ

ھۆوّىّٕي « ئىرادىٍىه ِەۋجۇدىَەتٍەر ۋە ئىٕطبٔالرٔىڭ ) ئەضىىٍىرى ( ثىٍەْ توغمۇزۇظ
 (.  13رىئبٌىممب ئبغطۇْ دەپ ) ثۇٔذاق لىٍىػٕي خبٌىّىذۇق ( ) 

بٌّىغبٔالر جبزاغب الٍىك ثوٌىذۇ. چۈٔىي، ئۇالر ئۆز ئىرادە ۋە ئەلٍي ثىٍەْ توغرا ٍوٌٕي تبپ 
(. ئەِّب، ثۇ  12ئۆزٌىرىگە ئبِبٔەت لىٍىٕغبْ ئىرادە ۋە ئەلىً ٔېّىتىگە خىَبٔەت لىٍغبْ ) 

ئبِبٔەتىە ضبدالەت وۆرضەتىۀٍەرگە جۀٕەت ِۇوبپبتي ثېرىٍىذۇ. ِبٔب ثۇ ٔولتىذا 
ىٍىذىغبْ ئبٍەتٍەردىٓ ثىرضي لۇرئبٔذىىي جۀٕەت ھەلمىذە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي جەٌىپ ل

 ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ:

 َفََّل تَػْعَلُم نَػْفٌس َما ُأْخِفَي َْلُْم ِمْن قُػرَِّة أَْعنُيٍ َجزَاًء ِبَا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  
ئۇالرٔي ِۇوبپبتالظ ٍۈزىطىذىٓ ئبٌالھ جۀٕەت ضبلٍىغبْ ۋە ئۇالرٔي خوغبي لىٍىذىغبْ » 

 (.  17 « )وبتتب ٔېّەتٕي ھېچىىُ ثىٍّەٍذۇ 
ئبٔذىٓ ئۆتّۈغتە ئۆتىەْ ئۈِّەتٍەردىٓ ئۆرٔەن ۋە ئىجرەت  ِىطبٌٍىرى تىٍغب ئېٍىٕغبْ 

 (23 – 26  .) 
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 ضۈرە ئىٕىبر لىٍىػتب چىڭ تۇرغبٔالرٔي ئبگبھالٔذۇرغبْ ثىر ئبٍەت ثىٍەْ ئبخىرٌىػىذۇ:

ُهْم َوانْػَتِظْر ِإنػَُّهْم ُمْنَتِظُروفَ   فََأْعِرْض َعنػْ
ئۆرۈگىٓ ) ضۆزٌىرىگە پەرۋا لىٍىپ وەتّىگىٓ (. ئۇالر ) ئبٌالھ تىٓ ضەْ ئۇالردىٓ ٍۈز » 

 (.  30« ) وېٍىذىغبْ ئبزاثٕي ( وۈتۈغىە رازى ثوٌغبٔىىەْ، ضۀّۇ ئۇٔي وۈتىىٓ 
 

 
 رەئىذى ضۈرىطي

 
» ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ  - 13ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ئىطّىٕي « گۈٌذۈرِبِب » ضۈرە 

 ٌغبْ.وەٌىّىطىذىٓ ئب« رەئىذ 
ثۇ ئىطىُ، ۋەھىَگە ۋە ئۇٔي تەثٍىغ لىٍغبْ ) ٍەتىۈزگەْ ( رەضۇٌۇٌالھمب لبتتىك لبرغي 
چىممبْ ِەوىە ِۇغرىه وبتتىٍىرىغب لبرىتب تەھذى ِۀىطىٕي ئىپبدىٍەٍذۇ. چۈٔىي، گۈٌذۈرِبِب 
ئبرلىطىذىٓ وېٍىذىغبْ ٍبِغۇرٔىڭ خەۋەرچىطي ثوٌۇپ، ثۇ ٍبِغۇر رەھّەت ئېٍىپ وېٍەِذۇ 

 بپەتّۇ؟ ثۇ ِەجھۇي. ٍبوي ئ
ضۈرىٕىڭ ِەوىە ٍبوي ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذە ئىختىالپ ثبر. ضەئىذ ثىٓ 
جۇثەٍر، ھەضەْ ئەٌجەضرى، ئىىرىّە، ئبتب ثىٓ ئەثي راثبھ ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ دەٍذۇ. 

 لبدىر (.ئىجٓ زۇثەٍر، وەٌجي، ِۇلبتىً ثىٓ ضۇالٍّبْ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ دەٍذۇ ) فەتھۇي 
ثەزى ِۀجەٌەر، ثۇ ئىىىي لبراغمب ئىجٓ ئبثجبضٕي ِۀجە لىٍىپ وۆرضەتّەوتە ) ثەغبۋى ۋە 

ئبٍەتٍەرٔي ِۇضتەضٕب دەپ لبراٍذۇ.  – 43ۋە  – 31ئىجٕۇي جەۋزى (. ھەر ئىىىي رىۋاٍەت 
 ئەِّب، ثۇ ھېچمبٔذاق ثىر دەٌىٍٕي ئبضبش لىٍّىغبْ. 

ىطىٕىڭ ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي داالٌەت ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي ۋە ئۇضٍۇثي رەئىذ ضۈر
لىٍىذۇ. چۈٔىي، دەضٍەپىي ِەزگىٍٍەردە تىسىٍغبْ تەرتىپٍەردە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر 

 ئبرىطىغب تىسىٍغبْ.
ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ِەوىە ٍبوي ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي ئىختىالپالر، 

ئەتتۈرگەْ. ئىجٓ ئبثجبش تەرتىۋىذە ضۈرە ِەوىىذە  دەضٍەپىي تەرتىپٍەردىّۇ ئۆزىٕي ئەوص
تۇر ضۈرىىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ئىجٓ  –ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر لبتبرىغب، ٍۀي ضەجذە 

ئبثجبضمب ٔىطجەت ثېرىٍغبْ ٍۀە ثىر تەرتىپتىّۇ، ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر لبتبرىغب، 
سىٍغبْ. ھەزرىتي ئوضّبْ تەرتىۋىذە ِەدىٕىذە تۇر ضۈرىىطي ئبرىطىغب تى –ٍۀي ِۇئّىٕۇْ 

تبالق ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ئىّبَ  –ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر ئبرىطىغب، ٍۀي ِۇھەِّەد 
رەھّبْ  –جبفەر تەرتىۋىذە ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر ئبرىطىغب، ٍۀي ِۇھەِّەد 

 – 9تىۋى توغرا. ضۈرىٕىڭ رىطبٌەتٕىڭ ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثىسٔىڭچە ئىجٓ ئبثجبش تەر
 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي تەخّىٓ لىٍغىٍي ثوٌىذۇ.  

 رەئىذ ضۈرىطىذە ئىىىي ئبضبضٍىك تېّب تىٍغب ئېٍىٕغبْ:
 ِەۋجۇدىَەتٕىڭ ئبٌالھ لب ٍۈزٌۀگەْ تەرىپي ثىٍەْ تەۋھىذ ۋە ۋەھذەت ) ٍىگبٔىٍىك (. .1
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ي ثىٍەْ ئەزۋاج ) ھەِراھ، جۇپ (، ِەۋجۇدىَەتٕىڭ ِەخٍۇلبتمب ٍۈزٌۀگەْ تەرىپ .2
 ئەزداد ) زىتٍىك ( ۋە وەضرەت ) وۆپٍۈن (.

دەپ ضۆزى ثبغالٍذۇ. « ٕىڭ ئبٍەتٍىرىذۇ وىتبثثۇالر » ضۈرە ِۇلبتتب ھەرىپٍىرىذىٓ وېَىٓ 
ۋەھىَٕىڭ ِۀجەضىذۇر.  وىتبةثىردۇر. ئبٍەتٍەر ۋەھىَٕىڭ ٔىػبٔي،  وىتبةئبٍەتٍەر وۆپ، 

ئبٌالھ تۇر. ئبٌالھ ٔىڭ ۋەھىٌ ٔبزىً لىٍىػتىىي ِەلطىتي ئىٕطبٔذۇر.  ۋەھىَٕىڭ ئبٔب ِۀجەضي
ٕىڭ ئىچىذىال ئەِەش. ئبضّبْ وىتبثوۆرۈٔگەْ ھەر ٔەرضە ثىر ئبٍەت ثوٌۇپ، ئبٍەتٍەر پەلەت 

(.  2ئبٍەتٍەردۇر. ثۇالرٔىڭ ھەر ثىرى ثىر لبٔۇٔغب تەۋە لىٍىٕغبْ )  وىتبثىذا لوٍبظ ۋە ئبً
چىػي لىٍىپ جۇپ  –غبۋلۇْ ضۈرۈپ ئبلمبْ دەرٍبالر، ئەروەن ِىذىرٌىّبش تبغالردۇر، 

وۈٔذۈز ٍەر ٍۈزى  –زېّىٓ ئبرىطىذىىي وېچە  –ٍبرىتىٍغبْ ھبٍۋأالر، ئۆضۈٍِۈوٍەر، ئبضّبْ 
(. دۇَٔب ) ٍەر غبرى ( تەوتۇر، ثۇ ٍىگبٔىٍىمي ثىٍەْ ۋەھذەتٕي  3وىتبثىٕىڭ ئبٍەتٍىرىذۇر ) 

(.  4رۇلٍۇق پبرچىٍىرى وۆپتۇر، ثۇ وۆپٍىىٕي وۆرضىتىذۇ ) وۆرضىتىذۇ. ٌېىىٓ، لىتئەٌەر ۋە لۇ
ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، ثبغالر، ئېىىٕسارٌىمالر، ثىر ٍىٍتىسدىٓ چىممبْ وۆپ غبخٍىك ٍبوي وۆپ غبخٍىك 
ثوٌّىغبْ تەن گەۋدە ھبٌىتىذە لەد وۆتۈرگەْ خورِب دەرەخٍىرى؛ گەرچە ثۇالر ئوخػبظ ضۇ 

ِي، ٌەززىتي، رەڭگي، پۇرىمي، غەوٍي ھەر خىً ثوٌغبْ ثىٍەْ ضۇغۇرۇٌغبْ ثوٌطىّۇ، ئەِّب تە
(. ثۇالر خبٌىممب ٍۈزٌۀگەْ تەرىپي ثىٍەْ ۋەھذەتٕىڭ، ِەخٍۇلمب  4ِېۋىٍەرٔي ثېرىذۇ ) 

 ٍۈزٌۀگەْ تەرىپي ثىٍەْ وۆپٍىىٕىڭ ٔبِبٍۀذىطىذۇر. 
ضۈرىذە پەلەت ئۈچ ئبٍەتتە ۋەھذەت ۋە وەضرەتىە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثۇٔچە وۆپ ِىطبي 

 ىٍگەْ ۋە ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِۇٔذاق دەپ ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ:ثېر

 َلُو َدْعَوُة اْلَْقّْ َوالَِّذيَن َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو ََل َيْسَتِجيُبوَف َْلُْم ِبَشْيٍء ِإَلَّ َكَباِسِط َكفَّْيِو ِإََّل 
ُلَغ فَاُه َوَما ُىَو بَِبالِِغِو َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفرِيَن   ِإَلَّ ٓت َضََّلؿٍ اْلَماِء لَِيبػْ

ِۇتٍەق ھەلىمەت ٔەزەردە تۇتۇٌغبْ ھەلىمىٌ ثىر دۇئب، پەلەت ئبٌالھ لب لبرىتىٍغبْ » 
ٍىٍىٕغبْ ِەۋجۇدىَەتٍەر، ھېچمبٔذاق غەوىٍذە ئۇالرٔىڭ  –ثوٌىذۇ. ئبٌالھ ٔي لوٍۇپ ٍبٌۋۇرۇپ 

غطۇْ دەپ تەٌەپٍىرىگە جبۋاپ ثېرەٌّەٍذۇ. ) ئۇالرٔىڭ ِىطبٌي ( خۇددى ئبغسىّىسغب ضۇ چۈ
ٔېرىذىٓ ئىىىي ئبٌمىٕىٕي ضۇغب لبرىتىپ ئېچىپ تۇرغبْ ئبدەِگە ئوخػبٍذۇ. ثۇ ئەھۋاٌذا ئۇالر 
ھەرگىسِۇ ضۇغب ئېرىػەٌّەٍذۇ. وۇپۇرغب پېتىپ لبٌغبٔالرٔىڭ دۇئبضي، گۇِراھٍىمىٕي ئبغۇرۇغتىٓ 

 (.  14« ) ثبغمب ھېچمبٔذاق پبٍذا ئېٍىپ وەٌّەٍذۇ 
ْ ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثي ئبرىطىذا ثىۋاضتە ثىر ِۇٔبضىۋەت ضۈرىذىىي ثۇ ئبٔب تېّب ثىٍە

ثوٌطب وېرەن. ِەضىٍەْ: ئوخػبظ ثىر ئبتىذىٓ وەٌگەْ ئبدەَ ثبٌٍىرى، ئبٌالھ ٔىڭ ۋەھىَطىگە 
لبرىتب ثىرضي ئىّبْ ئېَتىپ، ٍۀە ثىرضي ئىٕىبر لىٍىػتىٓ ئىجبرەت ئىىىي خىً ِۇئبِىٍىذە 

ئبٔىٕىڭ ثبٌىٍىرىذىٓ ثىرضي ھىذاٍەتٕي تبٌٍىغبْ  –بتب ثوٌّبلتب، ثۇ ٔېّە ئۈچۈْ؟ ئوخػبظ ثىر ئ
ثوٌطب، ٍۀە ثىرضي گۇِراھٍىمٕي تبٌٍىّبلتب، ثۇ ٔېّە ئۈچۈْ؟ ئوخػبظ ثىر لەۋِگە ِۀطۇپ ثىر 
ئبٍّبق ئىّبٔغبْ لبراپ ٍۈگۈرگەْ ثوٌطب، ٍۀە ثىر ئبٍّبق ئىٕىبر لىٍىػتب چىڭ تۇرِبلتب، ثۇ 

ٌەرٔىڭ جبۋاثي وبئىٕبتٕىڭ ۋە تەثىئەتٕىڭ ِۆجىسىۋى « ٔېّە ئۈچۈْ؟» ٔېّە ئۈچۈْ؟ ِبٔب ثۇ 
تەرتىۋى ئىچىگە ٍوغۇرۇٔغبْ. ئوخػبغٍىمالرٔىڭ زىتٍىمي، زىتالرٔىڭ ِبضٍىػىع ثۇ ِۆجىسىٕىڭ 

 ثىر وۆرۈٔۈغىذۇر.
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 –ئەزۋاج ثىرضي ثوٌّبضتىٓ، ٍۀە ثىرضي ثوٌّبٍذىغبْ غەٍئىٍەردۇر. ِەضىٍەْ: ئەر 
ثوٌطب، ثىرضي ثوٌطب ٍۀە ثىرضي ِەۋجۇت ثوٌّبٍذىغبٔالردۇر.  زېّىٓ... ئەزداد –ئبٍبي... ٍەر 

ِەضىٍەْ: وېچە ۋە وۈٔذۈز... ئىططىك ۋە ضوغۇق... ضۈرىذە ضۆزٔىڭ رەھىٍّەرگە ۋە رەھىٍّەر 
(. ٍۀە لورلۇ ۋە ئۈِىذٔي ثىرٌىىتە  8ئىچىذىىىگە وەٌتۈرۈٌىػىّۇ ئەزۋاجٕي وۆرضەتّەوتە ) 

وتە. ئەڭ ئبخىرىذا ضۆز ِەۋجۇدىَەت ِۀطۇپ ثوٌغبْ ( وەٌّە 12ٍبغىتىػّۇ ثۇ ِۀىذە ) 
 ئىالھىٌ لبٔۇٔغب وەٌتۈرۈٌۈپ ِۇٔذاق دېَىٍگەْ:

 َولِلَِّو َيْسُجُد َمْن ٓت السََّماَواِت َواْْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًىا َوِظََّلُْلُْم بِاْلُغُدوّْ َواْْلََصاؿِ 
ەتتىگۀذىٓ وەچىىچە ئبضّبٔالردىىي ۋە زېّىٕذىىي ھەر ِەخٍۇق ۋە ئۇالرٔىڭ ئ» 

) ئىالھي لبٔۇْ تەلەززاضي ثىٍەْ ئۆزگۈرۈپ تۇرغبْ ( ضبٍىٍىرىّۇ ئىختىَبرى ۋە ِەججۇرى 
 (.  15« ) ٍوضۇٔذا ئبٌالھ لب ثوٍطۇٔىذۇ ) ضەجذە لىٍىذۇ ( 

لىٍىٕغۇچىغب تەۋھىذٔي  خىتبةثبرٌىك ثۇ وۆپٍىىٕىڭ ضىرىغب دىممەتٕي تبرتمبٔذىٓ وېَىٓ، 
 تەۋضىَە لىٍّبلتب:

 (.  16« ) ھەر ٔەرضىٕىڭ ٍبراتمۇچىطي ئبٌالھ تۇر. ئبٌالھ ثىردۇر، ھەِّىگە غبٌىجتۇر  »
ۋەھىٌ خىتبة لىٍىٕغۇچىذىٓ غەٍئىٍەر ئبرىطىذا ِۇٔبضىۋەت لۇرىذىغبْ، غەٍئىٍەر 
ئبرىطىذىىي زىچ ِۇٔبضىۋەتٕي وۆرەٌەٍذىغبْ ثىر ئەلىً تەٌەپ لىٍّبلتب. ثۇ ئەلىً ٍبراتمۇچي 

ٍەر ثىٍەْ ئبضّبْ، ئەروەن ثىٍەْ چىػي، ئبٌالھ ثىٍەْ پەٍغەِجەر، ئبٌالھ  ثىٍەْ ٍبرىتىٍغبْ،
ثىٍەْ ئىٕطبْ، تەثىئەت لبٔۇٔىَىتي ثىٍەْ ئىجتىّبئىٌ لبٔۇٔالر، تەن گەۋدە ثىٍەْ وۆپ غبخ 

ثىرىذىٓ  –ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتٕي تۇٍغۇ، چۈغۀچە ۋە ھەر خىً لىٍّىػي ثىٍەْ ثىر 
 ثوٌىػي وېرەن: ئبٍرىۋەتّەٍذىغبْ ثىر ئەلىً

 َوالَِّذيَن يَػنػُْقُضوَف َعْهَد اللَِّو ِمْن بَػْعِد ِميثَاِقِو َويَػْقَطُعوَف َما أََمَر اللَُّو بِِو َأْف يُوَصَل َويُػْفِسُدوفَ 
 ٓت اْْلَْرِض أُولَِئَك َْلُُم اللَّْعَنُة َوَْلُْم ُسوُء الدَّارِ 

ۀذىٓ وېَىٓ ثۇزغبٔالر، ئبٌالھ ٔىڭ ئبٌالھ لب ثەرگەْ فىترەت ۋەدىطىٕي ِۇضتەھىەٍِىگ» 
رەھىُ لىٍىػتىٓ ئىجبرەت ئەِىرٔي تۇتّبً، زېّىٕذا ئىجتىّبئىٌ ثۇزۇلچىٍىك وېٍىپ  –ضىٍە 

چىمىػىغب ضەۋەپچي ثوٌغبٔالر، ئۀە غۇالر ئبٌالھ ٔىڭ رەھّىتىذىٓ ٍىراق لىٍىٕغبٔالردۇر ۋە دارى 
 (. 25« ) ەوتە دۇَٔبدى وېَىٓ وېٍىذىغبْ ٍبِبْ ئبلىۋەت ئۇالرٔي وۈتّ

» ِەخٍۇلتىىي ئوخػبغّبضٍىمالر، رەڭذارٌىمالر ئۈضتىذىٓ رەضۇٌۇٌالھ ۋە ِۇئّىٍٕەرگە: 
ھەِّە وىػىٕي ِۇئّىٓ لىٍىع ضەۋداضىغب ثېرىٍىپ وەتّەڭالر. چۈٔىي، ئبٌالھ ٔىڭ ِۇرادى ثۇ 

 «ئەِەش. ئەگەر ئبٌالھ خبٌىغبْ ثوٌطب، ثۇٔي ۋۇجۇدلب چىمىرىع ئبٌالھ لب لېَىٓ ئەِەش 
 دېّەوتە. ئەِذى تۆۋۀذىىي ئبٍەتٕي ئولۇپ ثبلبٍٍي:

ْمُر َوَلْو َأفَّ قُػْرَآنًا ُسيػَّْرْت بِِو اْْلَِباُؿ أَْو ُقطَّْعْت بِِو اْْلَْرُض َأْو ُكلَّْم بِِو اْلَمْوَتى َبْل لِلَِّو اْْلَ 
يًعا أَفَػَلْم يَػْيَئِس الَِّذيَن َآَمُنوا َأْف َلْو َيَشاُء اللَُّو ْلََ  يًعا َوََل يَػَزاُؿ الَِّذيَن َكَفُروا َجَِ َدى النَّاَس َجَِ
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ِلُف ُتِصيبُػُهْم ِبَا َصنَػُعوا قَارَِعٌة أَْو ََتُلُّ َقرِيًبا ِمْن َدارِِىْم َحَّتَّ يَْأِتَ َوْعُد اللَِّو ِإفَّ اللََّو ََل ٘مُْ 
 اْلِميَعادَ 
ي ٍەر ٍېرىٍىذىغبْ ۋە ٍبوي ۇ )تىالۋەت لىٍىع( ثىٍەْ تبغالر ٍۆتىىٍىذىغبْ ٍبوثِۇثبدا » 

ثوٌغبْ تەلذىردىّۇ )ئۇالر چولۇَ ئىّبْ ئېَتّبٍتتي(. ھەِّە  خىتبةئۆٌۈوٍەر ضۆزٌەٍذىغبْ 
خبٌىطب، ئىٕطبٔالرٔىڭ هللا ئەگەر اِۇئّىٍٕەر ثەٌگىٍىگەْ لبٔۇْ ثوٍىچە ثوٌىذۇ. هللا ئىع ا

ٕي ) ھەِّە وىػى ،چۈغۈٔۈپ تۇرۇپ ھەِّىطىٕي جەزِەْ ھىذاٍەت لىٍىذىغبٍٔىمىٕي
ئىٕىبر لىٍىػتب چىڭ تۇرغبٔالرغب ىّۇ؟ ِۇئّىٍٕەردىٓ لىٍىع ( ضەۋداضىذىٓ تېخىچە ۋازوەچّىذ

ٔىڭ ۋەدىطي ئەِەٌگە ئبغمبٔغب لەدەر، وبپىرالر ئۆز لىٍّىػٍىرى تۈپەٍٍىذىٓ هللا اوەٌطەن، 
هللا اھبِبْ تۈرٌۈن ثبالالرغب دۇچبر ثوٌىذۇ، ٍبوي ثبال ئۇالرٔىڭ ٍۇرتىغب ٍېمىٓ ثىر جبٍغب چۈغىذۇ، 

 (. 31« )  ۋەدىطىگە ئەٌۋەتتە خىالپٍىك لىٍّبٍذۇ
خىً ۋە رەڭذارٌىك لبٔۇٔىَىتىگە  –ضۈرىذىىي ثبرٌىك ثۆٌەوٍەردە ضۆز ِەخٍۇلبتٕىڭ خىٍّۇ 

لىٍىٕغۇچىغب ھبٍبتٕىڭ ئىالھىٌ لبٔۇٍٔىرىٕي ئۆگىتىع،  خىتبةوەٌتۈرۈٌگەْ ثوٌۇپ، ثۇ ئبرلىٍىك 
ّبضتىٓ ئەِەش، ئەوطىچە ئۇ لبٔۇٔىَەتٍەرٔي ٔەزەردە تىرىػچبٍٔىمىٕي ئۇ لبٔۇٔىَەتىە پەرۋا لىٍ

 ضىڭذۈرۈظ ِەلطەت لىٍىّٕبلتب.  ۇتمبْ ئبضبضتب ئېٍىپ ثېرىع ئېڭىٕيت
دەپ لبراپ ئولۇغمب دەۋەت  وىتبةلىٍىٕغۇچىٕي، ِەخٍۇلبتٕىڭ ھەِّىطىٕي ثىر  خىتبةضۈرە 

وختىٍىذۇ. ِۀطىسٌىه ۋە ( ئۈضتىذە ت 11 – 8( ۋە ئۀفۇضي ئبٍەتٍەر )  4 – 1لىٍىذۇ. ئبفبلي ) 
ىٕي، وەضىىٓ ثىر دىٍەٍذىغبْ تەن دۇَٔبٌىك چۈغۀچِەلطەتطىسٌىه دېگەْ ِۀىٕي ئىپب

 (. 18، 13 – 11، 5ئۇضٍۇثتب رەت لىٍىذۇ ) 
لىٍغۇچىٍىرىٕىڭ وىٍّىىىٕىّۇ روغەْ ھبٌذا ثبٍبْ لىٍىذۇ. ثۇالر رەثجىٕي ۋە  خىتبةضۈرە، 

(. ثۇالر ئىالھي تەھذىذوە لبرغي  5ػىٍەردۇر ) لبٍتىذىٓ تىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍغبْ وى
(. ئبٌالھ ھەلمىذە  6ھبِبلەتٍەرچە ثوٍۇٔتبۋٌىك لىٍغبْ ۋە ِۆجىسە تەٌەپ لىٍغبْ وىػىٍەردۇر ) 

(،  14ٍېٍىٕغبْ )  –(. ئبٌالھ تىٓ غەٍرىگە ٍبٌۋۇرۇپ  12ِۇٔبزىرە لىٍىػمبْ وىػىٍەردۇر ) 
رپب لىٍىػمب، ئۇالغمب ثۇٍرىغبٕٔي ئۈزۈپ تبغٍىغبْ ئبٌالھ ثىٍەْ لىٍغبْ ئەھذىطىٕي ثۇزغبْ، ثە

(. ئبٌالھ لب غېرىه  32(، ئبٌالھ ٔىڭ ئەٌچىطىٕي ِەضخىرە لىٍغبْ وىػىٍەردۇر )  25) 
وەٌتۈرگەْ، چۈغۀچىٍىرى ئۆزىگە لۇرغبْ توزالمب چۈغىەْ، دۇَٔب ۋە ئبخىرەتتە ئبزاپمب الٍىك 

ضەْ ئبٌالھ تەرىپىذىٓ » الَ (وە (، ھەزرىتي ِۇھەِّەد ) ئەٌەٍھىططب 34ثوٌغبْ ) 
 ( وىػىٍەردۇر.  43دېگەْ ) « ئەۋەتىٍّىذىڭ 

ثۇ ئبٍەتٍەر پەلەت ئۆز دەۋرىذىىي ئىٕىبرچىالرٔىال ئەِەش، ھەر دەۋردىىي ئىٕىبرچىالرٔي 
 تەضۋىرٌەپ ثەرِەوتە. 

ۋە ئۆزىٕي ئولۇغي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه  ضۈرە، ئىٕطبٕٔىڭ ۋەھىٌ، تەثىئەت ) وبئىٕبت (
ئبٍىتىذە  – 11ٌۇِبتالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌّبلتب. ثۇ ئولۇغٕىڭ ٔىھبئي ِەلطىتي، ضۈرىٕىڭ ِە

 ِۇٔذاق ئىپبدىٍۀگەْ:

 ِإفَّ اللََّو ََل يُػَغيػُّْر َما بَِقْوـٍ َحَّتَّ يُػَغيػُّْروا َما بِأَنْػُفِسِهمْ  
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ەرتّەٍذۇ ھەر لەۋَ ئۆزىٕىڭ ئەھۋاٌىٕي ئۆزگەرتّىگۈچە ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ئەھۋاٌىٕي ئۆزگ» 
 ( »11   .) 

 ِبٔب ثۇ غەخطي ۋە ئىجتىّبئىٌ / ِىٍٍەت خبراوتېرٌىك ئۆزگۈرۈغٕىڭ ئىالھىٌ لبٔۇٔىَىتىذۇر. 
 
 

 تۇر ضۈرىطي
 

ئىطّي ضۈرىٕىڭ « تۇر » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ئۇٌۇغ تبغ » ضىٕب تېغي ئىّب لىٍىٕغبْ 
 ثىرىٕچي ئبٍىتىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ. 

ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. تۇر دەپ ئبتبٌغبْ ضىٕب « تۇر » ۈٔگىچە ثىرىٕچي ٔەضىٍذىٓ ثۈگ
تېغي، ضىٕب ٍېرىُ ئبرىٍىذىىي تىھ ضەھراضىٕىڭ چەت ثىر لىطّىغب جبٍالغمبْ ۋە ِەزوۇر 
راٍۇٔذىىي تۈزٌەڭٍىىذە ٔبھبٍىتي ھەٍۋەتٍىه تۇرغبْ ثىر تبغذۇر. ھەزرىتي ِۇضب، ثۀي 

ىٓ، ۋەھىٌ ئېٍىع ئۈچۈْ ثۇ تبغمب چىممبْ، ئوْ ئىطرائىٍٕي ِىطىردىٓ ئېٍىپ چىممبٔذىٓ وېَ
 ئەِىر ثۇ تبغذا ٔبزىً ثوٌغبْ. 

ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ضۈرىذە رەضۇٌۇٌالھمب لبرىتىٍغبْ ضۈٍمەضت پىالٍٔىرى ئىّب 
ئبٍەتٍىرى  – 92 – 90ئبٍىتي ثىٍەْ ئىطرا ضۈرىطىٕىڭ  – 44(. ضۈرىٕىڭ  42لىٍىٕغبْ ) 

ِۈٌه،  –ثبردەن وۆرۈّٔەوتە. ھەزرىتي ئوضّبْ تەرتىۋىذە ضەجذە ئبرىطىذا ثىر ِۇٔبضىۋەت 
ِۈٌه، جەثىر ثىٓ زەٍىذٔىڭ ئىجٓ ئبثجبضمب ٔىطجەت ثېرىٍگەْ  –ئىجٓ ئبثجبش تەرتىۋىذە رەئىذ 

 ِۇئّىٕۇْ ئبرىطىذا ٍەر ئبٌّبلتب. –تەرتىۋىذە ٔۇھ 
ٔبزىً  ٍىٍىٕىڭ ئبخىرٌىرىذا – 9ثۇ ٍىپ ئۇچٍىرىغب ئبضبضەْ ضۈرىٕىڭ دەۋەتٕىڭ 

ثوٌغبٍٔىمىٕي تەخّىٓ لىٍغىٍي ثوٌىذۇ. چۈٔىي، لۇرەٍع، رەضۇٌۇٌالھمب ضۈٍمەضتٕي پەلەت ئەثۇ 
 تبٌىپٕىڭ ۋاپبتىذىٓ وېَىٓ رەضّىٌ غەوىٍذە ِۇزاوىرە لىٍىػمب ثبغٍىغبٔىذى. 

ھەر ٔەرضىٕىڭ ثىر روھي ثبردۇر. ثۇ دۇَٔب ھبٍبتٕىڭ جىطّي ثوٌطب، روھي ئبخىرەتتۇر. 
 ئبخىرەتتۇر. -ّىطي ِبٔب ثۇ روھ ضۈرىٕىڭ ئبٔب تې

ِۀجەٌىرىّىسدە، جۇثەٍر ثىٓ ِۇتئىّٕىڭ ثۇ ضۈرىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ لىسىمبرٌىك ثىر 
ثەدىر ئەضىرٌىرى ھەلمىذە ِەوىىگە ۋاوبٌەتەْ ِۇزاوىرە » ئەضٍىّىطي ٔەلىً لىٍىٕغبْ: 

اتبتتي. رەضۇٌۇٌالھ تۇر ئۆتىۈزۈظ ئۈچۈْ ِەدىٕىگە وەٌذىُ. ِۇضۇٌّبٔالر ِەضجىتتە ٔبِبز لىٍىۋ
ضۈرىطىٕي ئولۇۋاتبتتي. " غۈثھىطىسوي رەثجىڭٕىڭ ئبزاثي چولۇَ روٍبپمب چىمىذۇ. ئۇٔىڭغب 

( ئبٍەتٍىرىگە وەٌگۀذە، ٍۈرىىىُ ئورٔىذىٓ چىمىپ  8 – 7ھېچىىُ لبرغي تۇراٌّبٍذۇ " ) 
 ثۇخبرى ۋە ئىجٓ ھۀجەي (.« ) وېتىذىغبٔذەن ثوٌۇپ وەتتىُ 

ِەۋجۇدىَەتٍەرگە لەضەَ لىٍىع ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ. ئبٌالھ ٔىڭ ئۆزى ٍبراتمبْ ضۈرە ثىر لبتبر 
ِەخٍۇلٍىرىذىٓ ثەزىٍىرىگە لەضەَ لىٍىػىٕىڭ ٔۇرغۇْ ضەۋەثي ثبر. ثۇ ۋە ثۇٔىڭغب ئوخػبٍذىغبْ 
ثبغمب ضۈرىٍەردە لەضەِٕىڭ ِەلطىتي ِەۋجۇدىَەتٕىڭ غبھىت ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئەضىەرتىع 

ٌالھ تىٓ ھبٍبتٍىرىٕي ئېٍىپ لبچبالٍذىغبٍٔىمىٕي، ٍۀي ثوٌۇپ، ئىٕىبرچىالر ئب
خبتىرٌۀّەٍذىغبْ، ھېطبثي ئېٍىّٕبٍذىغبْ ثىر ھبٍبت ٍبغبٍذىغبٍٔىمىٕي پەرەز لىٍىػّبلتب. 
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ئبٌالھ ٍبراتمبْ ھەر ٔەرضىگە غبھىت » لەضەَ لىٍىٕغبْ ِەخٍۇلالرغب دىممەتٕي ثۇراپ، 
« ٍېسىپ لوٍۇٌّىغبْ ثىر ھبٍبتٕي ٍبغىَبٌّبٍطەْ  ثوالالٍذىغبْ ثىر ئىمتىذار ثېرىٍگەْ ٍەردە،

 دېّەوتە. ثۇ ضۈرىذە لەضەَ لىٍىٕغبْ ِەخٍۇلالر تۆۋۀذىىىچە:

( َوالسَّْقِف 4( َواْلبَػْيِت اْلَمْعُموِر )3( ِٓت َرؽٍّ َمْنُشوٍر )2( وَِكَتاٍب َمْسُطوٍر )1َوالطُّوِر )
 (6( َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر )5اْلَمْرُفوِع )

ۇر تېغي ثىٍەْ لەضەِىي، ئېچىٍغبْ تېرە ثبغالٍِىرىذىىي لۇرالرغب ٍېسىٍغبْ ئىالھي ت» 
خەۋەر ثىٍەْ لەضەِىي،  ثەٍتۇي ِەئّۇر ثىٍەْ لەضەِىي، ئبضّبْ ثىٍەْ لەضەِىي، غبۋلۇْ 

 (.  6 – 1« ) چىمىرىپ دوٌمۇٍٔىغبْ دېڭىس ثىٍەْ لەضەِىي 
ذە ثبٍبٔالر ثېرىٍگەْ ثوٌۇپ، ثۇالرٔىڭ ضۈرىذە ئىٕطبٕٔىڭ ِۇئبِىٍە ۋە لىٍّىػٍىرى ھەلمى

ھۆر ئىرادىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ئېٍىپ ثېرىٍغبْ تبٌالغٕىڭ ئەضەرى ئىىۀٍىىي تىٍغب ئېٍىٕغبْ. 
ھەِذە ئىٕطبٔغب ئبجىسٌىك ۋە وۈچ، ئبجىسٌىك ۋە ئبرتۇلچىٍىك وۆرضىتىٍگەْ. ثۇ ٔولتىذىٓ ئېٍىپ 

 وٌىذۇ. ئېَتمبٔذا ضۈرىٕي ِۇوبپبت ۋە جبزا ضۈرىطي دېطەوّۇ ث
ھەِّىّىس ئىػىٕىػىّىس وېرەن، ٌېىىٓ » ثىرٌىرىگە چىڭ ثبغالٔغبْ ئبئىٍە ئەزاٌىرىٕىڭ  –ثىر 

ئەِەٌٍىرىّىس ئوخػبظ ئەِەش، تەڭ دەرىجىذە ئەِەش. غۇڭب، ثىس ئبخىرەتتە ثۇ 
دېگەْ ضۇئبٌىغب جبۋاپ ثېرەٌىگەْ ثىر ئبٍەت ثۇ « دۇَٔبدىىىذەن ثىرٌىىتە ثوالالِذۇق؟ 

 لىٍىٕغبْ:ضۈرىذە ثبٍبْ 

َناُىْم ِمْن عَ  ُهْم ُذرّْيػَّتُػُهْم بِِإٙمَاٍف َأْْلَْقَنا ِِّبِْم ُذرّْيػَّتَػُهْم َوَما أَلَتػْ َمِلِهْم ِمْن َوالَِّذيَن َآَمُنوا َواتػَّبَػَعتػْ
 َشْيٍء ُكلُّ اْمرٍِئ ِبَا َكَسَب َرِىنيٌ 

ئەۋالدٌىرىٕي ئۇالر  ئۆزٌىرى ئىّبْ ئېَتمبْ، ئەۋالدٌىرىّۇ ئەگىػىپ ئىّبْ ئېَتمبٔالرٔىڭ» 
ثىٍەْ تەڭ دەرىجىذە لىٍىّىس، ئۇالرٔىڭ ) ٍبخػي ( ئەِەٌٍىرىذىٓ لىٍچىّۇ وېّەٍتىۋەتّەٍّىس، 

 (.  21« ) ھەر ئبدەَ ئۆزىٕىڭ لىٍّىػىغب ِەضئۇٌذۇر 
لىٍغۇچىالرٔىڭ ثۇ پوزىتطىَىطىٕي ئەٍىپٍەپ، ئىػٍىتىٍگەْ ئۇضٍۇة  خىتبةئىٕىبرچي 

 ي تبرتىذۇ: ھەلىمەتەْ وىػىٕىڭ دىممىتىٕ
ئۇالرٔىڭ ئەلٍي ئۇالرٔي ِۇغۇٔذاق ) ضۆز ( لىٍىػمب ثۇٍرۇِذۇ؟ ھەرگىس ئۇٔذاق ئەِەش، » 

 (.  32« ) ئۇالر ) وۇفرىذا ( ھەددىذىٓ ئبغمبْ لەۋِذۇر 
ٍبرىتىٍىػمب ِۇٔبضىۋەتٍىه ھبٌذا، ئىٕىبر لىٍغۇچىغب لبرىتىٍغبْ ضۇئبٌالر، ئبخىرەتٕي ئىٕىبر 

وەٌتۈرۈپ چىمىرىذىغبْ ئەڭ چوڭ ثىر گۇٔبھ ئىىۀٍىىي  لىٍىػٕىڭ ئىالھي غەزەپٕي
 وۆرضىتىٍّەوتە:

ـْ ُىُم اْْلَالُِقوَف 34فَػْلَيْأتُوا ِِبَِديٍث ِمْثِلِو ِإْف َكانُوا َصاِدِقنَي ) ـْ ُخِلُقوا ِمْن َغْْيِ َشْيٍء َأ ( َأ
ـْ َخَلُقوا السََّماَواِت َواْْلَْرَض َبل ََل يُوقُِنوَف )35) ـْ 36( َأ ـْ ُىُم  ( َأ ِعْنَدُىْم َخَزاِئُن رَبَّْك َأ

 (37اْلُمَسْيِطُروَف )
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ٍبوي ئۇالر ٍبراتمۇچىطىس ٍبرىتىٍغبّٔۇ؟ ٍبوي ئۇالر ئۆزٌىرى ٍبراتمۇچىّۇ؟ ٍبوي ئۇالر » 
ئبضّبٔالرٔي ۋە زېّىٕٕي ٍبراتمبّٔۇ؟ ثەٌىي ئۇالر ) ئبٌالھ ٔىڭ ثىرٌىىىگە ( ئىػۀّەٍذۇ. 

ڭ خەزىٕىٍىرى ثبرِۇ؟ ٍبوي ئۇالر ) غەٍئىٍەرٔي خبٌىغبٔچە ئۇالرٔىڭ ٍېٕىذا رەثجىڭالرٔى
 (.  37 – 35« ) تەضەررۇپ لىٍىذىغبْ ( ) وبئىٕبتٕي ( ثوٍطۇٔذۇرغۇچىّۇ؟ 

 ضۈرە ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي ِۇھبتبثٍىرىغب ضەثىرٔي تەۋضىَە لىٍىپ ضۆزٔي ئبخىرالغتۇرىذۇ:

 (49( َوِمَن اللَّْيِل َفَسبّْْحُو َوِإْدبَاَر النُُّجوـِ )48ْح ِبَْمِد َربَّْك ِحنَي تَػُقوـُ )َواْصِبْ ِْلُْكِم َربَّْك فَِإنََّك بَِأْعُيِنَنا َوَسبّْ 
رەثجىڭٕىڭ ھۆوّىٕي ضەثىر ثىٍەْ وۈتىىٓ. ئۇٔتۇِىغىٕىي، ضەْ ھەلىمەتەْ ثىسٔىڭ » 

ىٓ، ھىّبٍىّىسدىذۇرضەْ، ) ئۇٍمۇدىٓ ( تۇرغبْ ۋالتىڭذا رەثجىڭگە تەضجىھ ئېَتمىٓ، ھەِذ ئېَتم
 (.  49 – 48« ) وېچىذىّۇ، ٍۇٌتۇزالر پبتمبٔذىٓ وېَىٕىّۇ ئۇٔىڭغب تەضجىھ ئېَتمىٓ 

 
 

 ِۈٌه ضۈرىطي
 

ئىىۀٍىىىٕي ئىپبدىٍىگەْ « ِۇتٍەق ھۆوۈِراْ ۋە ھۆوۈَ ئىگىطي » ضۈرە، ئبٌالھ ٔىڭ 
 ِۈٌه ئىطّىٕي ثىرىٕچي ئبٍەتتىٓ ئبٌغبْ:

ئىٍىىذە ثوٌغبْ ئبٌالھ ٔىڭ ثەرىىىتي پۈتۈْ ئبضّبْ ۋە زېّىٕٕىڭ ( ھۆوۈِرأٍىمي » ) 
 (. 1« ) ثۈٍۈوتۇر، ئبٌالھ ھەر ٔەرضىگە لبدىردۇر 

لەدىّمي تەپطىر ۋە ھەدىص ِۀجەٌىرىذە ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ضۈرىٕىڭ ثۇ ئىطّىذىٓ 
 ثبغمب ٍۀە ئبٌتە ئىطىّي ثبر. 

ۇچي ( دەپ ئبتىغبْ ) ِۀئي لىٍغ ەِبٔىئثىر رىۋاٍەتىە لبرىغبٔذا ضبھبثىٍەر ثۇ ضۈرىٕي 
) تەثەرأي (. ئولۇغبْ وىػىگە ئبزاپتىٓ لۇتۇٌۇظ ٍوٌٍىرىٕي وۆرضىتىذىغبٍٔىمي ئۈچۈْ ثۇ ئىطىُ 

 ثىٍەْ ئبتىغبْ.  
) لۇتمبزغۇچي ( ئىطىّي ثىٍەْ ئبتىغبْ. چۈٔىي، ثۇ ضۈرىٕي ئولۇغبْ  ِۇٔجىَەئىتمبْ، 

) لوغذىغۇچي،  دافىئە، وىػىگە جەھۀٕەِذىٓ لۇتۇٌۇغٕىڭ ٍوٌٍىرىٕي وۆرضىتىذۇ. ٍۀە
ضبلٍىغۇچي ( دەپّۇ ئبتىغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ضۈرىٕي ئولۇغبْ وىػىگە دۇَٔب ۋە ئبخىرەتتە ئۆزىٕي 

دەپّۇ ئبتبٌغبْ ۋە  غبفىئەِۇداپىئە لىٍىذىغبْ ٍوٌالرٔي وۆرضىتىپ ثەرِەوتە. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب 
لىٍىپ وۆرضىتىٍگەْ. ثۇ ضۈرىٕي ئولۇغبْ وىػىٕي لىَبِەتتە غبپبئەت لىٍىذىغبٍٔىمي ضەۋەپ 

ِۇٔىەر ۋە ٔەوىر پەرىػتىٍىرىٕىڭ ثۇ ضۈرىٕي ئولۇغبْ » دەپّۇ ئبتبٌغبْ ثوٌۇپ،  ِۇجبدىٍە
» تبرتىع لىٍىٕىذىغبْ ثىر  –غب ئوخػبظ تبالظ «وىػىٕىڭ پبٍذىطىغب وۆرەظ لىٍىذىغبٍٔىمي 

ثۇ ضۈرىٕي  دەپّۇ ئبتبٌغبْ. ِۇخەٌٍىطەضەۋەپ لىٍىپ وۆرضىتىٍگەْ. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب « دەٌىً 
ئولۇغبْ وىػىٕي زاثبٔي ) جەھۀٕەَ پەرىػتىٍىرى (الرٔىڭ لوٌىذىٓ لۇتۇٌذۇرۇپ لبٌىذىغبٍٔىمي 

 ضەۋەپ لىٍىپ وۆرضىتىٍگەْ.
ٍۇلىرىذىىىٍەرگە ئبضبضالٔغبٔذا، ثۇالرٔىڭ ھەِّىطي ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ئبخىرەت ثىٍەْ 

 ِۇٔبضىۋەتٍىه ئىىۀٍىىىٕي وۆرضەتّەوتە.   
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ىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ِەوىە ضۈرىٍىرىذە گەۋدىٍىه ثوٌغبْ ثبالغەتٕي ضۈرە ِەوىىذە ٔبز
ئبضبش لىٍغبْ لىپبٍىطي وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ. ضۈرە ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ثىر پۈتۈٍٔۈوىە 

 ئىگە.
ھبلمب ضۈرىٍىرى ئبرىطىغب  –ھبلمب، ثبغمب تەرتىپٍەردە تۇر  –جبثىر تەرتىۋىذە ِۇئّىٕۇْ 

غبغىَە ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ تەخّىٕەْ  –ىّىسدە تۇر تىسىٍغبْ. ثىسٔىڭ تەرتىۋ
ئبٍىتىذە رەضۇٌۇٌالھمب لبرغي پىالٔالٔغبْ  – 28ٍىٍىغب توغرا وەٌّەوتە.  – 9رىطبٌەتٕىڭ 

 ضۈٍمەضتٕي ئىّب لىٍىػي ثۇ تبرىخٕىڭ توغرا ئىىۀٍىىىٕي وۈچەٍتىذۇ. 
گەْ ھبٌذا، ھبٍبت ضەپىرىذىىي وبئىٕبت ِۇٔبضىۋىتىٕي چۆرىذى –ئىٕطبْ  –ضۈرە، ئبٌالھ 

ئىٕطبٕٔىڭ ۋەھىَٕىڭ ٍېتەوچىٍىىىگە ِۇھتبج ئىىۀٍىىي گەۋدىٍۀذۈرۈٌگەْ. ضۈرىذە ھبٍبت 
ۋە ئۆٌۈِٕىڭ ِبھىَىتىگە وىػىٕىڭ دىممىتي ئبغذۇرۇٌغبْ ثوٌۇپ، ئىٕطبٔذىٓ ئىجبرەت غبھ 

ىٕىػىذىال جبۋاپ ئەضەرٔىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ئىىىي دۇَٔبٌىك ئىىۀٍىىي ضۇئبٌىغب، ضۈرىٕىڭ ثبغٍ
« لبٍطىڭالرٔىڭ ئەِەٌىٕىڭ ٍبخػي ئىىۀٍىىىٕي ضىٕبظ ئۈچۈْ » ثېرىپ ِۇٔذاق دېَىٍگەْ: 

(. ئبٔذىٓ ئىٕطبٔذىٓ، ئەتراپىٕي ئوراپ تۇرغبْ وبئىٕبتٕىڭ لۇضۇرضىس ثىر ٔىساِي ھەلمىذە  2) 
 تەپەوىۇر لىٍىػي تەٌەپ لىٍىٕغبْ: 

َما تَػَرى ٓت َخْلِق الرَّْْحَِن ِمْن تَػَفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َىْل  الَِّذي َخَلَق َسْبَع ََسََواٍت ِطَباقًا
َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُىَو َحِسٌْي )3تَػَرى ِمْن ُفُطوٍر )  (4( ُّتَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتَػنْيِ يَػنػْ

برىتىػىذا ھېچ ئۇ ٍەتتە ئبضّبٕٔي ِىطٍىطىس ِبضٍىػىع ئىچىذە ٍبراتتي. رەھّبٕٔىڭ ٍ» 
ٔۇلطبٕٔي وۆرِەٍطەْ؛ ) ئبضّبٔالرغب ( تەورار لبراپ ثبلمىٕىي، ثىرەر ٍوچۇلٕي وۆرەِطەْ؟ 

« لبٍتب لبرىغىٓ، وۆزۈڭ ئۈِىذ ئۈزگەْ ۋە تبٌغبْ ھبٌذا لبٍتىذۇ  –ئبٔذىٓ ضەْ ٍۀە لبٍتب 
  (3 – 4 .) 

ٍۇ، وبئىٕبت  –ٍۀي، تەڭذىػي ٍوق ثۇ وبئىٕبتٕىڭ ثىر ِۀىطي ۋە ِەلطىتي ثوٌىذۇ 
خىسِىتىگە ثوٍطۇٔذۇرۇٌغبْ ئىٕطبٕٔىڭ ٍبرىتىٍىع ِەلىطىتي ثوٌّبِذۇ؟ ئەلىً ۋە ۋەھىٌ، 
ئىٕطبٔغب ِۀب ۋە ِەلطىتىٕي تېپىع ئۈچۈْ ثېرىٍگەْ. جەھۀٕەِگە تبغالٔغبٔالرٔىڭ ئبغسىذىٓ 

 ثۇ ھەلىمەت ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:
ئەلٍىّىسٔي ئىػٍىتىپ ئۇٔي چۈغۀگەْ ئەگەر ثىس ثۇ ) ۋەھىَگە ( لۇالق ضبٌغبْ ٍبوي » 

 (.  10« ) ثوٌطبق، ئەھٍي دوزاخ لبتبرىذا ثوٌّبش ئىذۇق 
ئەلىً ۋە ٔەلىً ... ثۇالرٔىڭ ئىىىىٍىطي ئىٕطبٕٔي ھەلىمەتىە ئېٍىپ ثبرىذۇ. ثۇ 
ئىىىىطىذىٓ ٍۈز ئۆرىگۈچي، ئبٌالھ لب تۇزوورٌۇق لىٍغبْ ثوٌىذۇ. تۇزوورٌۇق لىٍغۇچىالر جبزاغب 

(. ئىٕطبٕٔي پەلەت چەوطىس ِەرھەِەت ئىگىطي ثوٌغبْ ئبٌالھ ئۆزى  18 – 13ذۇ ) تبرتىٍى
(. ثۇ لەرزدارٌىك تۇٍغۇضي  24 – 23(. ئىٕطبْ ٍبرىٍىػتىٕال ئبٌالھ لب لەرز )  20ھىّبٍە لىٍىذۇ ) 
دىٕذىٓ ٍۈز ئۆرىگۈچىٍەر ھېطبپ ضورىٍىذىغبْ دىٓ وۈٔىگە لبرىتب  –ثوٌغبْ ئەد 

 (.   27 – 23ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ ) 
ضۈرە، ھەلىمەتٕي ئىٕىبر لىٍغۇچىالرغب، ثۇ پوزىتطىَىطىٕي داۋاِالغتۇرغبْ تەلذىردە، دۇچبر 

 (.  30 – 28ثوٌىذىغبْ ئبلىۋەتتىٓ خەۋەر ثېرىپ ئبخىرالغمبْ ) 
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ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئبٍىتي ھەلىمەتەْ ِۀىٍىه ثوٌۇپ، ھەَ ھبٍبت ھەَ ِۆجىسە ھەِذە 
ىڭ دىممىتىٕي ئبغذۇرىذۇ. ثۇ ئبرلىٍىك ضۇ ئۈضتىذىٓ ئىٕطبْ روھىٕىڭ جبٍٔىك ثوٌغبْ ضۇغب وىػىٕ

وۆپ « ضۇالر ضەٌگە ئوخػبظ » ضۈٍي ثوٌغبْ ۋەھىَگە وىػىٕىڭ ٔەزرىٕي ثۇرىّبلتب. ھەر ٍەردە 
تېپىٍىذىغبْ ثوٌطىّۇ، وۆپ ثوٌىػىغب لبرىّبً ئۆزىٕىڭ لىّّىتي ۋە ئىسزىتي وېّىَىپ 

ٔغب ثوٌغبْ ضېخَىٍىمىٕىڭ ثىر ئىپبدىطي. ئەگەر ضۇالر لبٌّبٍذىغبْ ضۇ، ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطب
تبرتىٍىپ وەتطە ۋە ئىٕطبْ ئۇٔي پەٍذا لىٍىػمب ئۇرۇٔطب، ثىر ئىطتبوبْ ضۇ ئۈچۈْ ھەق 

 ئبٌّبضتىٓ ثىىبرغب ثەرِەٍتتي:

 ُقْل أَرَأَيْػُتْم ِإْف َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْورًا َفَمْن يَْأتِيُكْم ِبَاٍء َمِعنيٍ 
ڭالرچۇ؟ ئەگەر ضۈٍىڭالر ) ٍەر ئبضتىغب ( ضىڭىپ وەتطە، ضىٍەرگە پبن ئېمىٓ ئېَتىپ ثېمى» 

 (.  30دېگىٓ ) « ضۇالرٔي وىُ وەٌتۈرۈپ ثېرىذۇ؟ 
رەضۇٌۇٌالھ ۋە ضبھبثىٍەردىٓ ثۇ ضۈرىٕىڭ ئەھّىَىتي ھەلمىذە وەٌگەْ رىۋاٍەتٍەر، وىػىٕىڭ 

ىمي ئبضبضىذا چۈغۈٔۈٌىػي دىممىتىٕي ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔىغب ئبغذۇرۇظ ِەلطىتىذە ئېَتىٍغبٍٔ
 وېرەن.
 
 

 غبغىَە ضۈرىطي
 

» ِۀىطىذىىي « لورغبظ، ئوراظ » ضۈرە، ئبخىرلي ضبئەت / لىَبِەتٕي ئىپبدىٍەٍذىغبْ 
 ئىطّىٕي ثىرىٕچي ئبٍەتتىٓ ئبٌغبْ:« غبغىَە 
ئېغىر ِۇضىجەتىە ئوخػبظ ھەِّە تەرەپٕي لبپالٍذىغبْ ۋەلۀىڭ خەۋرى ضبڭب » 

 (. 1« ) وەٌذىّۇ؟ 
ٍىرىذا غبغىَە ئىطّي ثىٍەْ وىتبثِەزوۇر ضۈرە ِۇضھبة، تەپطىرٌەردە ۋە ثەزى ھەدىص 

ئبتبٌغبْ. ئىّبَ ِبٌىه ۋە ثۇخبرىٕىڭ ٔەلىٍٍىرىذىٓ ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ضبھبثىٍەر ئبرىطىذا 
 ثىرىٕچي ئبٍەت ثىٍەْ توٌۇق ئبتبٌغبٍٔىمىٕي ثىٍەٌەٍّىس.

ىپٍىرىذە زارىَبت ۋە وەھف ضۈرىطي ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. تۇٔجي لۇرئبْ تەرت
ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ، ضۈرىٕىڭ لۇرەٍع ثوٍمۇتىٕىڭ ئبخىرلي ٍىٍىذا ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ، 

 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرضەتّەوتە. – 10ٍبوي  – 9ٍۀي رىطبٌەتٕىڭ 
ئبخىرلي ثۇ ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەرٔىڭ ئبٔب تېّىطي، ثۇ ضۈرىذىىىگە ئوخػبظ 

 ضبئەت، لىَبِەت ۋە ئبخىرەتتۇر.  
ضۈرە ئبخىرلي ضبئەت ۋە لىَبِەت ئۈضتىذىٓ ثۇ دۇَٔب ھبٍبتىٕىڭ ئۆتىۈٔچي، ئبخىرەت 
ھبٍبتىٕىڭ ثبلىٌ ئىىۀٍىىىٕي ئەضىەرتىەْ ثوٌۇپ، ثۇ ِۇددىئب جۀٕەت ئەھٍي ثىٍەْ 

(.  16 – 1ٕغبْ ) جەھۀٕەَ ئەھٍىٕىڭ ھبٍبتىذىٓ لىطمىچە تەضۋىرٌەر ئبرلىٍىك ئىّب لىٍى
ضۈرىذە لبٍتب تىرىٍىػٕي، ٍۀي ھېطبپ وۈٔىٕي ئىىبر لىٍغۇچىالر وبئىٕبت وىتبثىٕي ئولۇغمب 

 دەۋەت لىٍىٕغبْ:
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ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت ) ( َوِإََّل اْْلِبَاِؿ 18( َوِإََّل السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت )17أََفََّل يَػْنظُُروَف ِإََّل اْْلِ
 (20ِإََّل اْْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت )( وَ 19َكْيَف ُنِصَبْت )

ئۇالر ) لبٍتب تىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍغۇچىالر ( ٍبِغۇر ئېٍىپ ٍۈرگەْ ثۇٌۇتالرغب لبرىّبِذۇ؟ » 
ئۇالر ئبضّبْ لبٔذاق ئېگىس لىٍىٕذى، ثۇٔىڭغب لبرىّبِذۇ؟ لبرىّبِذۇوي، تبغالر لبٔذاق 

 (. 20 – 17« ) تۇرغۇزۇٌذى؟ زېّىٓ لبٔذاق ٍېَىتىٍذى؟ 
لىٍىٕغۇچىٕىڭ ۋىجذأىغب ضېٍىٕغبْ ثوٍۇٔتۇرۇلٕي پبچبلالپ  خىتبةثۇ ثبٍبٔالر ئبرلىٍىك 

تبغالپ، ئۇ ) ۋىجذأي (ٔي پبضطىپ ھبٌذىٓ لۇتۇٌذۇرۇپ، ئبوتىپ ھبٌغب وەٌتۈرۈظ ِەلطەت 
لىٍىّٕبلتب. ِەٍٍي ئۇ دىٕٕي ٍەتىۈزۈظ ۋەزىپىطي ثېرىٍگەْ پەٍغەِجەر ثوٌطۇْ ٍبوي ثبغمب 

وٌىػىذىٓ لەتئىَٕەزەر، وىػىٕي پەلەت ھۆر ئىرادىطىال ئىّبٔغب ِەججۇرٌىَبالٍذۇ. ثىرضي، وىُ ث
 ِبٔب ثۇ ھەلىمەت تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەردە ِۇٔذاق ئىپبدىٍۀگەْ:

َا أَْنَت ُمذَكٌّْر )  (22( َلْسَت َعَلْيِهْم ِبَُسْيِطٍر )21َفذَكّْْر ِإٔمَّ

ٔەضىھەت لىٍغۇچىطەْ. ضەْ  –ۋەز ٔەضىھەت لىٍغىٓ، ضەْ پەلەت  –ضەْ ئۇالرغب ۋەز » 
 (.  22 – 21« ) ئۇالرغب ِۇضەٌٍەت ) ٍۀي ئۇالرٔي ئىّبٔغب ِەججۇرٌىغۇچي ( ئەِەضطەْ 

لىٍىٕغۇچىغب، ئەگەر ئىٕطبٕٔي ئىّبٔغب ِەججۇرالغٕي ئىرادە  خىتبةثۇ ئبٍەتٍەر ئبرلىٍىك 
ي راۋا وۆرِىگەْ ٍەردە، ثۇ لىٍغبْ ثوٌطب، ثۇٔي ئەٌۋەتتە ئبٌالھ لىالتتي. ئبٌالھ ثۇٔذاق لىٍىػٕ

لبٔذاق ثوٌۇپ ئۇٔىڭذىٓ غەٍرىگە جبئىس ثوٌىذۇ؟ ضۈرە، ِبٔب ثۇ ئىٕطبْ ئىرادىطي غىپي 
 وەٌتۈرۈٌگەْ ئىالھي لەدىرىَەتٍەرٔي ثبٍبْ لىٍغبْ ِۀٍىه ئىّب ثىٍەْ ئبخىرىالغمبْ.  

 
 

 وەھف ضۈرىطي
 

ئبٍەتٍەردە ثبٍبْ  – 20 – 13ئىطّىٕي « وەھف » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « غبر » ضۈرە، 
لىٍىٕغبْ ئەضھبثي وەھف ) غبر ئەھٍي ( لىططەضىذىٓ ئبٌغبْ. ضۈرە ٔبزىً ثوٌغبْ ۋالىتتىٓ 
ثبغالپ ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ثبرٌىك تەپطىر، ضىَەر ۋە ھەدىص ِۀجەٌىرىذە ثۇ ئىطىُ 

 ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 
ْ ثوٌۇپ، دەضٍەپىي تەرتىپٍەردە ضۈرە ِەوىە دەۋرىٕىڭ ئبخىرلي ِەزگىٍىذە ٔبزىً ثوٌغب

ٔەھً ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ٔەھً ضۈرىطىٕىڭ ٔبزىً ثوٌىػي تبرىخي ثۇ  –غبغىَە 
ئبٍىتي  – 118ضۈرىذىٓ ثىر ئبز وېَىٕىي ِەزگىٍگە توغرا وېٍىذۇ. چۈٔىي، ٔەھً ضۈرىطىٕىڭ 

 ئۀئبَ ضۈرىطىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىپ ثەرِەوتە. 
غۇرا ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ.  –ضۈرىطي جبثىر ثىٓ زەٍذ تەرتىۋىذە غبغىَە  وەھف

ثبرٌىك تەرتىپٍەردە غبغىَە ضۈرىطىٕىڭ ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ئبٌذىغب تىسىٍىػي دەي جبٍىذا ثوٌغبْ. 
جبثىر تەرتىۋىذە ثۇ ضۈرىذىٓ وېَىٓ تىسىٍغبْ غۇرا ضۈرىطىٕىڭ ئورٔي توغرا ثوٌّىغبْ. چۈٔىي، 

 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ. – 12ِىُ ئبئىٍىطىگە تەۋە ثوٌۇپ، ثۇ ضۈرىٍەر  رىطبٌەتٕىڭ  – ثۇ ضۈرە ھب
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 – 9ٕىڭ دەۋەتثۇ ِەٌۇِبتالر ئبضبضىذا وەھف ضۈرىطىٕي لۇرەٍع ثوٍمۇتىذىٓ وېَىٓ، ٍۀي 
 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ دەپ لبراغمب ثوٌىذۇ.  – 10ٍبوي 

ِۇٔبضىۋەتٕي ئبضبضىٌ تېّب لىٍغبْ. ثىر ئىٕطبْ ئبرىطىذىىي لوظ ٌىٕىَىٍىه  –ضۈرە ئبٌالھ 
ٍبراٌغۇچي ئبرىطىذىىي ِبھىَەت پەرلي تەوىتٍۀگەْ ثوٌطب، ٍۀە ثىر  –تەرەپتىٓ ٍبراتمۇچي 

تەرەپتىٓ ئىٕطبٕٔىڭ ِەۋجۇد ثوٌىػىذىٓ تبرتىپال فىترىتىذە ثبر ثوٌغبْ رەثجىگە ِۇھتبج ثوٌۇغتىٓ 
پتىٓ، ضۈرە ِەۋجۇدىَەتٕىڭ ئەڭ ئۈضتۈٔي ئىجبرەت فىترى ھەلىمەت ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ثۇ ضەۋە

ثوٌغبْ ئبٌالھ ٔىڭ ِۇتٍەلٍىمي ثىٍەْ ثبغٍىٕىپ، پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي ٔولتىطي 
 ھەزرىتي ِۇھەِّەدٔىڭ ثەغەرى ) ئىٕطبٔي ( تەثىئىَتي ثىٍەْ ئبخىرالغمبْ.  

ر فبتىھە، ضۈرە، لۇرئبٔذا ھەِذۇضبٔب ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثەظ ضۈرىذىٓ ثىرى ثوٌۇپ، ثۇال
ئۀئبَ، وەھف، ضەثە ۋە فبتىر ضۈرىٍىرىذىٓ ئىجبرەت. ضۈرىذىىي ھەِذۇضبٔبٔىڭ ضەۋەثي 
ۋەھىَذۇر. ۋەھىٌ ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبٔغب لىٍغبْ ئىٍتىپبتي، ثۇ ضەۋەپتىٓ ثۇ ثۈٍۈن ٔېّەت ئۈچۈْ 

 ئبٌالھ لب ھەِذۇضبٔب ئېَتىع وېرەن ئەِەضّۇ؟ 

 َلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب وَلَْ َٖمَْعْل َلُو ِعَوًجااْلَْْمُد لِلَِّو الَِّذي أَنْػَزَؿ عَ 
جىّي ھەِذۇضبٔب ثۀذىطىگە ئۆزىذە ھېچمبٔذاق لىڭغىرٌىك ) ئىختىالپ، زىذدىَەت ( » 

 (.  1« ) ثوٌّىغبْ، ثۇ ئىالھي ھىذاٍەتٕبِىٕي ٔبزىً لىٍغبْ ئبٌالھ لب خبضتۇر 
دەپ « ئبٌالھ ٔىڭ ثبٌىطي ثبر » ضۈرە، ھەِذۇضبٔبدىٓ وېَىٕال تەۋھىذ ھەلمىذە توختىٍىپ، 

 (. 5ئەضىەرتىٍىذۇ ) « دەھػىتي » ثوھتبْ چبپٍىغۇچىالرغب، ئبغسىذىٓ چىممبْ ضۆزٔىڭ 
ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئبٍەتتە رەضۇٌۇٌالھمب ٔەضىھەت لىٍىٕغبْ. ٍۀي، ئبٌالھ لب ثۇٔذاق 

دېَىٍگەْ ثوٌۇپ، ثۇ  ( 6ٍبِبْ ثۆھتبْ چبپٍىغبٔالرغب غەزەپ لىٍىپ ئۆزەڭٕي ھبالن لىٍّب ) 
دېَىٍّەوتە. ضۈرىٕىڭ ئەڭ « ئۇالر ثۇٔذاق لىٍىػىڭغب ئەرزىّەٍذۇ » ئبرلىٍىك رەضۇٌۇٌالھمب 

ئىٕطبٔالرٔىڭ لبٍطىٍىرىٕىڭ ئەِەٌي » ئبٍەتتە ٍەر ئبٌغبْ  – 7ِۇھىُ وەٌىّىطي ثىسٔىڭچە 
ٍىٕغبْ ثۇ جۈٍِىطىذۇر. وەھف ضۈرىطىذە ثبٍبْ لى«  ئەڭ ٍبخػي ئىىۀٍىىىٕي ضىٕبظ ئۈچۈْ

» لىططە ۋە ِەضەٌٍەرٔىڭ ئبرلب پەردىطىذە ٍبتمبْ ھەلىمەت ثۇ ئبٍەت ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ 
 دۇر. «ئىالھي ئېّتىھبْ 

ضۈرە ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ لىططە ۋە ِەضەٌٍەر ئبرلىٍىك، لۇرئبٔذىىي ضۈرىٍەر ئىچىذە ٍەر 
ٔالرغب وىػىٕىڭ ٔەزرىٕي ئبٌغبْ ضىّۋوي تىً ۋە ئوثراز ئبرلىٍىك گەۋدىٍۀذۈرۈٌگەْ ثبٍب

(، ئىىىي ثبغ ئىگىطي ھەلمىذىىي ِەضەي  20 – 13ئبغذۇرىذۇ. ضۈرىذە وەھف لىططەضي ) 
ئبٌىُ ثۀذە ) خىسىر ( ِەضەٌي  –(، ِۇضب  53 – 50ئىجٍىص لىططەضي )  –(، ئبدەَ  44 – 32) 
 ( ٍەر ئبٌغبْ.  98 – 83( ۋە زۇٌمەرٔەٍىٓ ِەضەٌي )  82 – 60) 

 ٌىرىٕىڭ ِەلطىتي ٔېّە؟لۇرئبْ لىططە

لۇرئبٔذا لىططەٌەر ھەلمىذە توختبٌغبٔذا، لۇرئبٕٔىڭ ثىر تبرىخ وىتبثي، ثىر جۇغراپىَە 
وىتبثي، ثىر ۋەلەغۇٔبش لەٌەِگە ئبٌغبْ ۋەلٕبِە ئەِەش، ثەٌىي ھىذاٍەت وىتبثي 

ي ئىىۀٍىىىذىٓ ئىجبرەت ھەلىمەت ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍىّٕبضٍىمي وېرەن. لۇرئبْ لىططەٌەرٔ
ثبٍبْ لىٍغبٔذا، تبرىخي ۋەلەٌەرٔىڭ ئىچىي ضەۋەثىٕي تەتمىك لىٍىػٕي، ئۇ ۋەلەٌەرٔىڭ ثبرٌىممب 
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وېٍىع جەرٍبٔىٕي ئېٕىمالغٕي ِەلطەت لىٍّبٍذۇ. لۇرئبْ، ِەزوۇر ۋەلەٌەرگە ِۇٔبضىۋەتٍىه 
ٔېّە، ٔېّە ئۈچۈْ، لبٔذاق، لەٍەردە، لبچبْ ۋە وىُ دېگەْ ضۇئبٌالر ئۈضتىذە ئىٕچىىىٍەپ 

 ختبٌّبٍذۇ. تو
ثۇ ضەۋەپتىٓ لۇرئبٔذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ھەر لبٔذاق ثىر لىططە ھەلمىذە ئېٕىك ثىر تبرىخ 
ثېرىٍّەٍذۇ ۋە لىططە ثبظ لەھرىّبٍٔىرىٕىڭ تبرىخي وىٍّىىي ئۈضتىذە توختبٌّبٍذۇ. وۆپىٕچە 

بٍطي ٔىڭ ل«تىپىه ئىطىُ » ئىطىّالر ھەلمىذە توختبٌّبٍذۇ. پىرئەۋىٓ دەٍذۇ، ئەِّب ثىس ثۇ 
غەخطٕي وۆرضىتىذىغبٍٔىمىٕي لۇرئبٔذىٓ ثىٍەٌّەٍّىس. ئەضھبثي وەھف ھەلمىذە توختىٍىذۇ، 

دەٍذۇ، ئىطىٍّىرىٕي « ئبدەِٕىڭ ئىىىي ئوغٍي » ٌېىىٓ ئۇالرٔىڭ ئىطّىٕي تىٍغب ئبٌّبٍذۇ. 
زىىىر لىٍّبٍذۇ. ئبدەِٕىڭ ئبٍبٌي دەٍذۇ، ئىطّىٕي تىٍغب ئبٌّبٍذۇ. ھەزرىتي ٔۇھٕىڭ ئوغٍي 

مىذە ثىر لەدەر تەپطىٍي توختىٍىذۇ، ٌېىىٓ ئىطّىٕي تىٍغب ئبٌّبٍذۇ. ھەزرىتي ئىجراھىّٕىڭ ھەل
ئوغٍىٕي لۇرثبْ لىٍغبٍٔىمي ھەلمىذە تەپطىٍي توختىٍىذۇ، ئەِّب لۇرثبٍٔىممب ئبتىغبْ ئوغٍىٕىڭ 

» ئىطّىٕي زىىىر لىٍّبٍذۇ، ھەزرىتي ئىجراھىّٕىڭ ِۇلەددەش ثەٍتٕىڭ ٍېٕىغب جبٍالغتۇرغبْ 
ھەلمىذە توختىٍىذۇ، ثىراق ثۇالرٔىڭ وىُ ئىىۀٍىىي ھەلمىذە « ۇررىَەت  ) ٔەضٍي، ئبئٍىطي ( ز

دەٍذۇ، ئىطّىٕي تىٍغب ئبٌّبٍذۇ. ٌۇتٕىڭ ھبالن ثوٌغبْ « ئىّرإٔىڭ ئبٍبٌي » توختبٌّبٍذۇ. 
ئىجبرىطىٕي « لېرى خوتۇْ » لەۋِي ئىچىذە لبٌغبْ خوتۇٔي ئۈچۈْ وىٕبٍە لىٍغبْ ھبٌذا 

پىرئەۋىٕٕىڭ » لىطتبق ئبضتىذا جبْ ثەرگەْ خبٔع ئۈچۈْ  –ىذۇ.  ئىّبٔي ئۈچۈْ لېَىٓ ئىػٍىت
دەٍذۇ، ئەِّب ئبضىَە دېّەٍذۇ. لۇرئبْ ثەزىذە ئىٕچىىٍىه ثىٍەْ ئبٍرىَذۇ. ٌېىىٓ، « ئبٍبٌي 

ثۇ ئبٍرىع غەخطٕىڭ تبرىخي وىٍّىىىٕي ٔەزەردە تۇتۇغتىٓ زىَبدە، ھەلىمەتىە ثوٌغبْ 
» لىٍىذۇ. ِەضىٍەْ، ھەر ٍەردە ِىطىرغب ھۆوۈِرأٍىك لىٍغۇچىالرٔي ِەٍذأىٕي ئبضبش 

دەپ تىٍغب ئبٌغبْ ثوٌطب، ھەزرىتي ٍۈضۈپىە چۈغىگە تەثىر ئېَتمۇزۇپ، ئۇٔي « پىرئەۋىٓ 
» دەپ ئبتبٍذۇ. ثۇٔىڭذىٓ « ِەٌىه ) پبدىػبھ، ھۆوۈِذار ( » زىٕذأذىٓ چىمبرغبْ وىػىٕي 

دېَىٍگەْ « پىرئەۋىٓ » پوزىتطىَە جەھەتتىٓ  ٌەر ٔەضەپ، جەِەت، خۇً ۋە« ِەٌىه 
خبٔىذأالردىٓ پەرلٍىك وىػىٍەر ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەٌەٍّىس. تبرىخي ِەٌۇِبتالرِۇ ثۇٔي 

 تەضتىمٍىّبلتب.  
لۇرئبٔذا وۆپىٕچە ۋالىتتب ثىس ئۇٔىڭ تبرىخي ٍبوي ضىّۋوي ئىىۀٍىىىٕي ئبٍرىَبٌّبٍذىغبْ 

لوظ ِۈڭگۈزٌىه تبج » ٓ دەٍذۇ، ثۇ ئبرلىٍىك ئوثرازالرِۇ ئىػٍىتىٍىذۇ. زۇٌمەرٔەٍى
ئىّب لىٍىٕغبّٔۇ ٍبوي ِەزوۇر ھۆوۈِذارٔىڭ ھېىّەت ۋە ھۆوۈِٕي غەخطىَتىذە « وېَىۋاٌغبٍٔىمي 

ِۇجەضطەٍِەغتۈرگۀٍىىىٕي ئىپبدىٍەظ ئۈچۈْ ثۇ ئوخػىتىع ئىػٍىتىٍگۀّۇ؟ ئەثۇ ٌەھەة 
وىػىٕىڭ ئىطّي ٍبوي ٌەلىّىٕىڭ دەپ ئبتىغبْ « ئەثۇ ٌەھەة » دەٍذۇ، ئەِّب ثىس لۇرئبْ 

ِۇغۇٔذاق ئەِەضٍىىىٕي ثىٍىّىس. لۇرئبْ ئەثۇ ٌەھەة ) الۋۇٌذىغبْ ئوت پىرى ( دەپ ئبتىػي 
ثىر وىٕبٍە ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ جەھۀٕەِگە ثبغالٍذىغبْ ثىر ھبٍبتٕي تبٌٍىغبٍٔىمي ئىّب لىٍىٕغبْ. 

» خبتب ٍوٌذا ِېڭىۋاتمبٔالرغب  ئۇٔىڭ ئەضٍي ئىطّي ئبثذۇٌئۇززا. لۇرئبْ ثۇ ئۇضٍۇثي ئبرلىٍىك
 دېّەوتە.   « ئىطُ ِۇھىُ ئەِەش 

غۇٔذاق، ئىطىُ ِۇھىُ ئەِەش. چۈٔىي، لۇرئبْ ئىطىّالر ھەلمىذە ئەِەش، ئوثرازالرٔىڭ 
پوزىتطىَە، ِەٍذأي ۋە خبراوتېر ھەلمىذە توختىٍىذۇ. ئەثۇ ٌەھەة ئۆٌىذۇ، ئەِّب ئەثۇ 

لىٍىٕغۇچىغب  خىتبةىرئەۋىٍٕىه ئۆٌّەٍذۇ. لۇرئبْ ٌەھەثٍىه ئۆٌّەٍذۇ. پىرئەۋىٓ ئۆٌىذۇ، پ
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تؤۇغتۇرِبلچي ثوٌغىٕي پىرئەۋىٓ ئەِەش، پىرئەۋىٍٕىه؛ ئەثۇ ٌەھەة ئەِەش، ئەثۇ 
ٌەھەثٍىىتۇر. لۇرئبْ پەٍغەِجەرٌەرٔي ھېطبثمب ئبٌّىغبٔذا، ئوِۇِەْ ٍبخػىالرٔىڭ ئىطّىٕي 

ىمىٕىڭ ضىّۋوي خبراوتېرٌىك ئوثرازى ئېٕىك تىٍغب ئبٌّبٍذۇ ۋە ثۇ ئبرلىٍىك ئۇالرٔي ۋە ٍبخػىٍ
ضۈپىتىذە ٍبد ئېتىذۇ. لۇرئبٔذا تؤۇغتۇرۇٌغبْ ثىر ٍبخػي وىػي لىٍغبْ ئىػٕي، ثۈگۈْ ئۆزى 

ئوثرازىذۇر. ِۇھىُ ثوٌغىٕي غۇ ۋەٍبوي « ئۇ » تۇرىۋاتمبْ ِبوبٔذا لىٍغبْ وىػي، ئۆز دەۋرىٕىڭ 
 ىڭ ٍوٌىذىٓ ِبڭغبٍٔىمىڭىسدۇر. ثۇ دەۋردە ٍبغبظ ئەِەش، لبٔذاق ٍبغىغبٍٔىمىڭىس، وىّٕ

لۇرئبْ لىططەٌەر ئبرلىٍىك تەضەۋۋۇر، ئەلىً، غەخطىَەت ۋە ھبٍبتٕي غەوىٍٍۀذۈرىذۇ. 
لىٍىٕغۇچىذا فبرۇق ثىر ئەلىً غەوىٍٍۀذۈرىذۇ. ٍبخػىالر  خىتبةلۇرئبْ لىططەٌەر ئبرلىٍىك 

وبپىرالرٔي، ضبٌىھالر  ثىٍەْ ٍبِبٔالرٔي، ھەق ئەھٍي ثىٍەْ ثبتىً ئەھٍىٕي، ِۇئّىٍٕەر ثىٍەْ
ثىٍەْ پبضىمالرٔي، زاٌىّالر ثىٍەْ ِەزٌۇِالرٔي ئبٍرىَبالٍذىغبْ ثىر لبثىٍىَەت ثەرپب لىٍىذۇ. ثۇ 

وىُ ھەلىمەت » ضۇئبٌي ئۈضتىذە توختىٍىػٕىڭ ئورٔىغب « وىُ وىّذۇر؟ » ضەۋەپتىٓ لۇرئبْ 
ختىٍىذۇ ۋە ثىسگىّۇ ثۇ ضۇئبٌىٕىڭ جبۋاثي ئۈضتىذە تو« ئبٌذىذا لبٍطي ضەپتە تۇرىۋاتىذۇ؟ 

 ضۇئبٌٕىڭ جبۋاثي ئۈضتىذە ئىسدىٕىػىّىسٔي تەۋضىَە لىٍىذۇ. 
« ھەق ثىٍەْ ) ثىً ھەلك ( » ثۇ لىططەٌەردىٓ ثەزىٍىرىٕىڭ ثبغٍىٕىػىذا، ئۇ لىططۀىڭ 

ضبڭب » ثبٍبْ لىٍىٕغبٍٔىمي ئبالھىذە ئەضىەرتىٍىذۇ. خۇددى وەھف ضۈرىطىٕىڭ ثېػىذىىي 
( دېَىٍگۀذەن  13« ) ھەق ثىٍەْ ) ثىً ھەلك ( ئېَتىپ ثېرىّىس ئۇالرٔىڭ ھېىبٍىطىٕي 

ثبٍبْ « ھەق ثىٍەْ » غەوىٍذە ثبغٍىٕىذۇ. ٍۀە، ئبدەِٕىڭ ئىىىي ئوغٍىٕىڭ لىططەضىٕىڭ 
(. ثۇ ۋە ثۇٔىڭغب ئوخػبٍذىغبْ لىططەٌەرٔىڭ  27لىٍىٕغبٍٔىمي ئىپبدىٍۀگەْ ) ِبئىذە، 

ە ٔەزەردە تۇتۇٌغبْ؟ ثۇ ضۇئبٌغب ثېرىٍگەْ ئىجبرىطىذە ٔېّ« ھەق ثىٍەْ » ثېػىذىىي 
 جبۋاپالرٔىڭ ھەِّىطىٕي تۆۋۀذىىىذەن ئىىىي ٔولتىغب ٍىغىٕچبلالظ ِۇِىىٓ: 

ثبٍبْ لىٍىػتىٓ ِۇراد، ثۇ لىططەٌەرٔىڭ ئۆزگەرتىۋېتىٍگەْ « ھەق ثىٍەْ . » 1
غبْ ِۇھىتتب ۋارىَبٔتٍىرىٕىڭ ئورٔىغب، توغرا ثوٌغبْ ئەضٍي غەوٍىٕي لوٍۇظ. لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌ

ثۇ لەضطەٌەرٔىڭ وۆپىٕچىطىٕي وىػىٍەر ثىٍەتتي. ٌېىىٓ، ئۇالر توغرا ئەِەش ئىذى. چۈٔىي، ثۇ 
ٍبۋداق ٔەرضىٍە لوغۇٌۇپ وەتىەْ ثوٌۇپ،  –لىططەٌەر ثۇزغۇٔچىٍىممب ئۇچراپ، ئىچىگە ٍبٌغبْ 

 ئەضٍي غەوٍىٕي ثىٍگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ھبٌغب وېٍىپ لبٌغبٔىذى. 
لىٍغۇدەن ثىر ِېتود ئەِەش. ثۇ ئۇضٍۇثٕىڭ ئەڭ زىً ٔولتىطي، ثۇ غەٌىتىٍىه ھېص 

لۇرئبٕٔىڭ لىططەٌەرٔي ثبٍبْ لىٍىع ِەلطىتىٕىڭ، لىططەٌەرٔي ئەضٍي ۋە ثۇزۇٌّىغبْ ھبٌىتىگە 
ضۈپتىذە ٔەلىً « ِەٌۇِبت ئۇٌي » ، ثىر «ثىٍىُ ئۇٔطۇرى » لبٍتۇرۇظ ئەِەضٍىىي، ئۇالرٔي ثىر 

« ھەق ثىٍەْ » لىٍّبضٍىك وېرەن. ئبٌالھ پەلەت لىططەٌەرٔىال  لىٍّىغبٍٔىمىٕي ٔەزەردىٓ ضبلىت
ھەق » ثبٍبْ لىٍىپ لبٌّبضتىٓ، ثبغمب ئبٍەتٍەردىّۇ زىىىر لىٍغىٕىذەن ئبضّبٔالرٔي ۋە ٍەرٔي 

ئەۋەتىەْ « ھەق ثىٍەْ » (؛ ئەٌچىٕي  73ٍبراتمبْ ) ئۀئبَ، « ثىٍەْ ) ثىً ھەلك ( 
(. ئبٌالھ ٔىڭ  176ٔبزىً لىٍغبْ ) ثەلەرە، « ْ ھەق ثىٍە» (؛ وىتبثٕي  119) ثەلەرە، 

ھەق ثىٍەْ » (؛ پەرىػتىٍەرٔي  252ئولۇغبْ ) ثەلەرە، « ھەق ثىٍەْ » ئبٍەتٍىرىٕي ئۇٔىڭغب 
ئۇلۇِي ثىٍەْ ئىپبدىٍىگەْ « ھەق » (. ثۇ ضەۋەپتىٓ لۇرئبٕٔىڭ  8چۈغۈرگەْ ) ھىجىر، « 

زىَبدە ِەلطىتي ثىٍەْ « ٓ تبرىخي ثوٌىػىذى» ٔەرضە، ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ۋەلۀىڭ 
 ِۇٔبضىۋەتٍىه.  
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» ٍبوي « توغرا ثوٌغبْ ثىر غبٍىگە ئۇي لىٍىپ » ثبٍبْ لىٍىػتىٓ ِۇراد، « ھەق ثىٍەْ . » 2
ھەق » دېگۀٕي ثىٍذۈرىذۇ. چۈٔىي، لىططەٌەرٔىڭ « ِۇتٍەق ھەلىمەتٕي غىپي وەٌتۈرۈپ 

ەضتىمالظ، تۈزىتىع ئەِەش، ثبٍبْ لىٍىٕىػي ئبرلىٍىك تبرىخي ثىر ِەٌۇِبتٕي ت« ثىٍەْ 
لۇرئبٕٔىڭ ٔبزىً لىٍىٕىع غبٍىطي ثوٌغبْ ھىذاٍەت ِەلطەت لىٍىٕغبْ. زەِبھػەرى، ِبئىذە 

ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئبدەِٕىڭ ئىىىي ئوغٍىٕىڭ « ھەق ثىٍەْ » ئبٍىتىذە  – 27ضۇرىطي  
ثىر ثىً غبرادىص ضەھىھ ) توغرا » لىططەضىٕي تەپطىر لىٍغبٔذا، ثىً ھەلك ئىجبرىطىٕي 

دەپ ِۀب ئېَتمبْ. ثۇ لۇرئبٕٔىڭ لىططەٌەر ئبرلىٍىك ٔېّىٕي « ِەلطەتىە ِبش ھبٌذا ( 
ِەلطەت لىٍغبٍٔىمىٕي ئېٕىك لىٍىپ ثبٍبْ لىٍغبْ ئبٍەتٍەر ثىٍەْ ثىردەوٍىىىە ئىگە. ِەضىٍەْ، 
ثۇ خىً لىططەٌەر ثىٍەْ ٔېّىٕي ِەلطەت لىٍغبٍٔىمىٕي لۇرئبٔذىٓ ضورىغبْ ۋالتىّىسدا، لۇرئبْ 

 – 120ۋە ھۇد  111، ٍۈضۈپ 176ئۆزىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ِەلطىتىٕي ثبٍبْ لىٍّبلتب. ئەئراف 
 ئبٍەتٍەر ثۇٔىڭ دەٌىٍي. 

 ِەضەٌٕىڭ ِەلطىتي –ضۈرىذىىي ثەظ لىططە 
ِەضەي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ثۇالرٔىڭ ثىرىٕچىطي ئەضھبثي  –وەھف ضۈرىطىذە ثەظ لىططە 

 وەھف لىططە.

 ئەضھبثي وەھف لىططەضي: .1

ىططە ِەۋجۇدىَەتٕىڭ ئىىىي لۇتۇپي ثوٌغبْ ھبٍبت ۋە ئۆٌۈِٕىڭ ِبھىَىتىگە وىػىٕىڭ ثۇ ل
گۇِراھٍىك لبپٍىغبْ ثىر جەِىئىَەت ئىچىذە ئۇالرغب لبرغي وۆورەن » دىممىتىٕي ئبغذۇرىذۇ. 

دېگەْ ضۇئبٌٕىڭ جبۋاثي « وىرىپ ٍبغبظ وېرەوّۇ ٍبوي جەِىئىَەتٕي تەروي ئېتىع وېرەوّۇ؟ 
ىذۇ. ثۇ لىططە ئبرلىٍىك ئىّبٔىڭىسىٕي ٍبغىَبالٍذىغبْ ثىر غبرچىٍىه ٍېرىڭىس ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕ

 دېّەوتە. « ) ضىس ئۈچۈْ ئۆٍىڭىسِۇ ثىر غبر ( ثوٌطب، ئۀطىرىّەڭ! 
ضبدرى ئىطالِذا ثۇ لىططۀىڭ لەدىرٌىه رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ۋە ضبھبثىٍەرٔىڭ ھبٍبتىذا 

ضۈرىطىٕي ٔەزەردە تۇتمبْ ھبٌذا ِۇٔذاق ٔبِبٍۀذىٍىرى ثبر ئىذى. ئىجٓ ِەضئۇد ِۇرضەالتي 
ثىس ِىٕبدا ثىر غبردا رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ِەخپىٌ ھبٌذا ئۇچرىػبتتۇق. ثۇ ضۈرە ٔبزىً » دەٍذۇ: 
« ضىس ثۈگۈٕٔىڭ ئەضھبثي وەھف » لىٍغۇچىٍىرىغب  خىتبةثۇ لىططە ئبرلىٍىك تۇٔجي «. ثوٌذى 

 دېّەوتە ئىذى.

 ئىىىي ثبغ ئىگىطي ھەلمىذىىي ِەضەي .2

ضەٌٍەر، لىططەٌەردىٓ پەرلٍىك ثوٌۇپ، تبرىخي ثىر رىئبٌٍىمٕي ئەوص ئەتتۈرۈغي غەرت ِە
لىٍىٕغۇچىغب ثىر ھەلىمەتٕي ثىر تەِطىً ئبرلىٍىك ٍەتىۈزۈغٕي ِەلطەت  خىتبةثوٌّىغبْ ۋە 

لىٍغبْ ثىر خىً ئەدەثىٌ ژأىردۇر. غۇٔذالتىّۇ ِەضەٌٍەرٔىڭ ھەر جبٍذا ۋە زاِبٔذا رىئبي 
ِۈٌۈوٕي ِۈٌىىَەتّۇ  –رىع ِۇِىىٕچىٍىىي ثبر. ئىىىي ثبغ ئىگىطي ِەضەٌي، ِبي ھبٍبتتب ٍۈز ثې

ٍبوي ئبِبٔەت دەپ ثىٍىع وېرەوّۇ؟ دېگەْ چۈغۀچە ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر 
ئبگبھالٔذۇرۇظ ۋە ٔەضىھەتٕي ئۆزىگە ِۇجەضطەٍِەغتۈرگەْ ثوٌۇپ، ثبٍٍىك ثىٍەْ 

ذۇرىذۇ. ِەضەٌذە ئىىىي ثبظ لەھرىّبْ ثبر ٍولطۇٌٍۇلٕىڭ ِبھىَىتىگە وىػىٕىڭ ٔەزرىٕي ئبغ
ثوٌۇپ، ھەر ثىرىگە ثىرەر ثبغ ثەخع ئېتىٍگەْ. ٌېىىٓ، ثۇ وىػىٍەردىٓ ثىرضي ئۆزىگە ئېّتىھبْ 
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لىٍىپ ئبِبٔەت ثېرىٍگەْ ثۇ ِۈٌۈوٕي ِۈٌىىَەت ) ئۆزىگە تەۋە ( دەپ ئوٍالپ لبٌغبْ ۋە ِۈٌه 
ىغبْ. ثۇ ِۇٔبضىۋەت ئۈزۈپ تبغالٔغىچە ثىٍەْ ئبٌالھ ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتٕي ئۈزۈپ تبغٍ

ِۈٌه ئۇٔىڭ ِېٍي ئىذى، ئەِّب ثۇ ِۇٔبضىۋەت ئۈزۈپ تبغالٔغبٔذىٓ وېَىٓ، ئۇ وىػي ِۈٌىٕىڭ 
 ِېٍىغب ئبٍٍىٕىپ لبٌغبْ. ِبٔب ثۇ پوزىتطىَە ثۇٔىڭ ئىپبدىطىذۇر:

 ْنَك َماًَل َوَأَعزُّ نَػَفًراوََكاَف َلُو ََثٌَر فَػَقاَؿ ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُٗمَاِورُُه أَنَا َأْكثَػُر مِ 
ِەْ ضۀذىٓ ثبً، ئبدەٍِىرىُ ) ٍۀي خىسِەتچىٍىرىُ، » ئۇ ثۇرادىرىگە پەخىرٌىٕىپ: 

 دېذى.« ثبٌىٍىرىُ، ٍبردەِچىٍىرىُ ( ضېٕىڭىىذىٓ وۆپ 
ئبٍەتٕىڭ غبھبدىتي ثىٍەْ ثۇ چۈغۀچە ثېراۋٔىڭ ئۆز ئۆزىگە لىٍغبْ ئەڭ چوڭ 

ۈٌه ئۇٔىڭ ِېٕىذىغبْ ئۇٌىغي ئىىەْ، ئەِذى ئۇٔىڭ (. چۈٔىي، ِ 35ٍبِبٍٔىمىذۇر ) 
ئەوطىچە ِۈٌىٕىڭ ئۇٌىغىغب ئبٍٍىٕىپ لبٌغبٔىذى. ئۇٔىڭذىّٕۇ ثەتەر ثوٌغىٕي، ئۆزىگە 
ِۈٌىىٕىڭ ثېرىٍىػىٕي، ئبٌالھ ٔىڭ ٍبخػي وۆرىذىغبْ ثۀذىطي ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ دەپ 

، خۇدىٕي ٍولبتمبْ، رەثجىٕي (. ِۈٌه ئۇٔىڭغب ئبخىرەتٕي ئۇٔتۇٌذۇرغبْ 36چۈغۀگۀىذى ) 
 ئۇٔتۇٌذۇرغبٔىذى. ِەضەٌذىىي ٍبخػي وىػي ئۇٔىڭغب ِۇٔذاق دەٍذۇ:

 قَاَؿ َلُو َصاِحُبُو َوُىَو ُٗمَاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن تُػَراٍب ُّتَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُّتَّ َسوَّاَؾ َرُجًَّل 
 (38رُِؾ ِبَرِّبّْ َأَحًدا )( َلِكنَّا ُىَو اللَُّو َرِّبّْ َوََل ُأشْ 37)

ضېٕي ) ئەضٍىذە ( » ئۇٔىڭغب ) ِۇئّىٓ ( ثۇرادىرى ِۇٔبزىرىٍەغىەْ ھبٌذا ئېَتتي: 
تۇپرالتىٓ، ئبٔذىٓ ئبثي ِۀىذىٓ ٍبرىتىپ، ئبٔذىٓ ضېٕي ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىگە ِبش ھبٌذا 

ىىٓ ِەْ رەثجىُ لبثىٍىَەتىە ئىگە لىٍىپ راۋۇرۇش ئىٕطبْ لىٍغبْ زاتٕي ئىٕىبر لىالِطەْ؟ ٌې
ثوٌغبْ ئۇ ئبٌالھ ٔي ئېتىراپ لىٍىّەْ، ھەر ٔەرضە ئۇٔىڭ ئىٕئبِىذۇر. ِبڭب ٔېّەتٍەر ثەرگەْ 

 (. 38 – 37« ) رەثجىّگە ھېچ ئەھەدىٕي غېرىه وەٌتۈرِەٍّەْ 
ثۇ ئبٍەتتىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئبٍەتٍەردە ِۈٌىي ئبز، ئەِّب ئىّبٔي ۋە غەخطىَىتي وۈچٍۈن 

ٍەْ وۆرەڭٍەپ وەتىەْ وىػىگە ٔەضىھەت لىٍىذۇ. ٌېىىٓ، ئۇ ٔەضىھەتىە ثوٌغبْ وىػي ِۈٌه ثى
لۇالق ضبٌّبٍذۇ. ئبلىۋەتتە ثبرٌىك ِۈٌىىذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌىذۇ. ئەتراپىذا ئبٌالھ غەٍرى 
لبٌّبٍذۇ. ئىٕطبٔغب ھەلىمىٌ ٍبر ۋە ٍبردەِچىٕىڭ پەلەت ئبٌالھ ئىىۀٍىىىٕي ئۀە غۇ ۋالىتتب 

ذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ثۆٌەوتە، ِەضەٌٕىڭ ِەلطىذىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ چۈغۈٔۈپ ٍېتىذۇ. ثۇ ِەضەٌ
 تۆۋۀذىىي ئبٍەت وەٌگەْ:

ٌر ِعْندَ  نْػَيا َواْلَباِقَياُت الصَّاِْلَاُت َخيػْ  اْلَماُؿ َواْلبَػُنوَف زِيَنُة اْْلََياِة الدُّ
ٌٍەرٔىڭ ِبٌالر ۋە ثبٌىالر دۇَٔب تىرىىچىٍىىىٕىڭ زىٕٕىتىذۇر، ثبلي لبٌىذىغبْ ٍبخػي ئەِە» 

 (.  46« ) ضبۋاثي رەثجىڭٕىڭ ٔەزىرىذە تېخىّۇ ٍبخػىذۇر. ئۈِىذ تېخىّۇ چوڭذۇر 
ثىر وۈْ وېٍىذۇ، ھەِّە ٔەرضىٕىڭ ھېطبثي ئېٍىٕىذۇ. ھەر وىػىٕىڭ ھبٍبت فىٍىّي ئۆزىگە 

ئەِبٌغب چوڭ  –ۋاً ثىسٔىڭ ھبٌىّىسغب! ثۇ ٔبِە » وۆرضىتىٍىذۇ. ھبٍبت فىٍىّىٕي وۆرگەْ وىػي 
(. ثۇ خبتىرە غۇٔذاق ثىر خبتىرە  49دەٍذۇ ) « ئىػالرٔىڭ ھەِّىطي خبتىرىٍىٕىپتىغۇ؟ وىچىه  –

 پۇچمبلٍىرىذىٓ ئۆتىۀٍەرٔىّۇ لوٍّبً خبتىرىٍەٍذۇ.  –ثوٌۇپ، لەٌجٕىڭ ثۇٌۇڭ 
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ٍولطۇي  –ثۇٔىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ثبٍبْ لىٍىٕغبٍٔىمىٕي، ئەضھبثي وەھف لىططەضي ثىٍەْ ثبً 
 ثۇ ئبٍەتتىٓ ثىٍەٌەٍّىس: ِەضەٌي ئبرىطىذا ٍەر ئبٌغبْ

َناَؾ  َواْصِبْ نَػْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَف رَبػَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيّْ يُرِيُدوَف َوْجَهُو َوََل تَػْعُد َعيػْ
نْػَيا َوََل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعْن ذِْكرِنَا َواتػَّبَ  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْْلََياِة الدُّ  َع َىَواُه وََكاَف أَْمرُُه فُػُرطًاَعنػْ

ئبخػبِذا ئۇٔىڭغب ئىجبدەت لىٍىذىغبٔالر  –رەثجىٕىڭ رازىٍىمىٕي وۆزٌەپ، ئەتتىگەْ » 
ثىٍەْ ثىرگە ضۀّۇ ضەثىر لىٍغىٓ! ھبٍبتىٌ دۇَٔبٔىڭ زىجۇزىٕٕىتىٕي دەپ ئۇالرٔي وۆزگە ئىٍّبً 

ھەددىذىٓ ئبغمبٍٔىمي ئۈچۈْ  خبھىػىٕىڭ وەٍٕىگە وىرىپ، ھەر ئىػتب –لبٌّىغىٓ! ٔەپطي 
« ) ئەلىً ٍۈرگۈزىذىغبْ ( لەٌجي زىىرىّىسدىٓ غەپٍەتتە لبٌذۇرغبْ وىػىٍەرگە ئەگەغّىگىٓ! 

 (28  .) 

 ئىجٍىص لىططەضي –. ئبدەَ 3

ِەضەٌي ثوٌغبْ ئبدەَ ئىجٍىص لىططەضي،  –وەھف ضۈرىطىٕىڭ ئۈچىٕچي لىططەضي 
ئۈضتىذە توختبٌغبْ. ئىجٍىص ئىٕطبٕٔىڭ  ٍبخػي ۋە ٍبِبْ ئبرىطىذىىي ِبھىَەتٍىه پەرق

دۈغّىٕي. ئۇٔذالتب، وىػي دۈغّىٕىٕىڭ ضۆزىگە لۇالق ضبالِذۇ؟ ئەِّب، ئىٕطبْ لۇالق ضبٌىذۇ. 
دۈغّىٕي وىػىگە ٍبخػي ٔەضىھەت ثېرەِذۇ؟ ئىجٍىص ئىٕطبٕٔي ھەِىػە ئبزدۇرۇظ ئۈچۈْ 

تەضەۋۋۇر لىٍغىٍي ثوٌّبٍذۇ ۋە ھەرىىەت لىٍىذۇ. ئىجٍىطٕىڭ ئىٕطبٕٔىڭ ٍبخػىٍىمىٕي ئوٍٍىػىٕي 
ئىجٍىطٕىڭ ئىٕطبٔغب لىٍغبْ ئەڭ چوڭ دۈغّۀٍىىي، ئىٕطبٕٔىڭ ھەلىمەت چۈغۀچىطىٕي 

 ثۇزغۇٔچىٍىممب ئۇچرىتىػي، ئىٕطبٕٔي ئۆزىگە ۋە رەثجىگە لبرىتب ٍبتالغتۇرۇغىذۇر. 
ثەٌىىُ، غۇٔذاق تۇرۇپّۇ، غەٍتبٕٔي دوضت تۇتۇغٕىڭ لوثۇي لىٍغىذەن ثىر ئىساھبتي ثبرِۇ؟ 

ئەگەر غەٍتبْ ئىٕطبٕٔي ئبزدۇرغبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭ ثىر وۈچي » ِۇٔذاق ئىساھٍىٕىػي ِۇِىىٓ: 
ثۇٔىڭغب «. ثبر دېّەوتۇر. وۈچي چوڭ ثوٌغبٔغب ٍېمىٕالغطبَ، ئۇٔىڭ وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىّەْ 

ئبٌالھ ٔي لوٍۇپ غەٍتبٕٔي جبْ دوضت لىٍىۋېٍىع » ئوخػبظ ھەر خىً لېَىپ وېتىػٕي ۋەھىٌ 
دەپ ثبٍبْ لىٍّبلتب. ئبضبضەْ، غەٍتبٕٔىڭ ٍوٌىذىٓ ِېڭىػٕي، ئۇٔي ئبٌالھ لب غېرىه  «

 لوغۇغٕىڭ ثىر تۈرى دەپ لبراٌغبْ. ِبٔب ثۇ ئبٍەت:

َما َأْشَهْدتُػُهْم َخْلَق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوََل َخْلَق أَنْػُفِسِهْم َوَما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلّْنَي 
 َعُضًدا

) ٍۀي غەٍتبٔالر (غب ئبضّبٔالرٔىڭ ۋە زېّىٕٕىڭ ٍبرىتىٍىػىٕىّۇ، ئۇالرٔىڭ ئۇالر » 
ئۆزٌىرىٕىڭ ٍبرىتىٍىػىٕىّۇ وۆرضەتىىٕىُ ) غبھىت لىٍغىٕىُ ( ٍوق. ھەِذە ِەْ، ) ثۇ ( 

 (.  51« ) ئبزدۇرغۇچىالرٔي ٍبردەِچي لىٍىۋاٌغىٕىّّۇ ٍوق 

  ئبٌىُ ثۀذە ) خىسىر ( لىططەضي / ِەضەٌي –ِۇضب . 4

ئبٌىُ ثۀذە ِەضەٌي، ضبْ ۋە  -ضىّۋوي خبراوتېرٌىك تىٍٕىڭ ٍۇلىرى پەٌٍىطي ثوٌغبْ ِۇضب 
ضۈپەتٕىڭ، ئوچۇق ۋە ٍوغۇرۇٕٔىڭ، ثىٍىُ ۋە ھېىّەتٕىڭ ِبھىَىتي ھەلمىذە توختىٍىذۇ. ثۇٔي 
ئبٌىُ ثۀذىٕىڭ، ِەضەٌٕىڭ ئبخىرىذا ئېَتمبْ غۇ ضۆزٌىرىذىٓ ٔبھبٍىتي روغەْ ھبٌذا ھېص 
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تبلەت لىٍىپ  –ٍۀي، ِەْ ئۆز خبھىػىُ ثوٍىچە لىٍغىٕىُ ٍوق، ضەْ ضەۋر : » لىالالٍّىس
 (.  82« ) تۇراٌّىغبْ ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەلىمىتي ئۀە غۇ 

ثۇ ثبٍبٔالرٔي ثىر ِەضەي ئەِەش، ثەٌىي وۆپچىٍىه ثىرٌىىىە وەٌگۀذەن لىططە دەپ 
ثۇالرٔىڭ » ٕىڭ ئبچمۇچي لبراغمىّۇ ثوٌىذۇ. ئەگەر ثۇٔذاق ثوٌغبٔذا، ۋەلەٌەرٔىڭ ئىساھبتى

جۈٍِىطىذۇر. ٍۀي، ئوتتۇرىذا ثەغەرى ئىرادە ۋە « ھەِّىطىٕي ئۆز لبرارىُ ثىٍەْ لىٍّىذىُ 
ثوٌىػىّۇ ِۇِىىٓ. ھەتتب لىططەدە « پەرىػتە » ئەلىً ئىػٍىتىٍّىگەْ. ئبٌىُ ثۀذىٕىڭ ثىر 

ٕي پەرىػتە دەپ تەثىر ئىرادە ئىػٍىتىٍّىگۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕغبٍٔىمي لبرىغبٔذا، ئبٌىُ ثۀذى
 ثېرىع تېخىّۇ توغرا ثوٌىذۇ.  

ِەضەي ئۈچ لىرٌىك ئەٍٕەوىە ئوخػبٍذىغبْ ثوٌۇپ، ھەر لىرىذىٓ ھەر ثىرى  –ثۇ لىططە 
 پەرلٍىك ثىر لەھرىّبٕٔي ۋە پەرلٍىك ثىر زاِبٕٔي وۆرضەتّەوتە. 

تتە ئبٍە – 82ٔي وۆرضەتىەْ ٍۈزى ثوٌۇپ، «ئبٌىُ ثۀذە » ِەضەٌٕىڭ  –( لىططە 1
ئۆزىگە » وۆرضەتىۀذەن، ئۇ لىٍغبٍٔىرىٕىڭ ھەِّىطىٕي ئۆز ئىرادىطي ثىٍەْ لىٍّىغبْ ثوٌۇپ، 

دۇر. ئەگەر ھەلىمەت ِۇغۇ ثوٌطب، ئۇ لىٍغبٍٔىرىذىٓ جبۋاپىبر «خبدىُ » ثىر « لىٍذۇرۇٌغبْ 
ٔېّە ئۈچۈْ ِۇغۇٔذاق ثىر » ئەِەش. ئبٌالھ ھەزرىتي ِۇضبغب ثىر دەرش ثەرِەوچي ثوٌغبْ. 

ضۇئبٌىٕىڭ جبۋاثىٕي ثۀي ئىطرائىً ِۀجەٌىرىذىٓ ٔەلىً لىٍىٕغبْ رىۋاٍەتٍەر « رش؟ دە
دېگەْ « ثۇ دۇَٔبدا ِۀىذىّٕۇ ئۆتە ئبٌىُ ثبرِۇ؟ » ٍبردىّي ثىٍەْ تبپبٌىػىّىس ِۇِىىٓ: ثۇ 

» ضۇئبٌىغب ثېرىٍگەْ ثىر ئىالھىٌ جبۋاپتۇر. ِۇضب ئۇٔي وەٌىّە ئىپبدىٍىگەْ ِۀە ثوٍىٕچە 
 (.    66دەپ ثىٍىگەْ ۋە ئىٍىّىٕي ئۆگىتىػٕي ئبرزۇ لىٍغبْ ) «  ِۇئەٌٍىُ

ِەضەٌذە  –ِەضەٌٕىڭ ھەزرىتي ِۇضبٔي وۆرضەتىەْ ٍۈزى ثوٌۇپ، لىططە  –( لىططە  2
ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ دەي ئۆزىذۇر. ثىر ثۀذە « ثۀذىٍىرىّىسدىٓ ثىر ثۀذە » ثبٍبْ لىٍىٕغبْ 

ئۆٌتۈرۈپ لوٍغبْ لىپتي ٍىگىت ئىذى. زاٌىُ ئۆٌتۈرگەْ ثبال، ِۇضب ضەھۋۀٍىه ثىٍەْ 
پبدىػبھتىٓ لۇتۇٌۇظ ئۈچۈْ تېػىۋېتىٍگەْ وېّە، ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ ھبٍبت وېّىطي ئىذى. 
زاٌىُ پبدىػبھ ئۇالرٔي ٍولىتىۋەتّەوچي ثوٌغبْ پىرئەۋىٓ ئىذى. ِېھّبٔذوضت ثوٌّىغبْ 

ب غبھسادە ثوٌۇپ ٍىٍالرچە لەۋِٕىڭ ئۆرۈٌۈپ چۈغەً دەپ لبٌغبْ تېّىٕي ئوڭػبپ لوٍۇظ، ِۇض
خىسِەت لىٍغبْ ِىطىر دۆٌىتي ئىذى. ِۇضب ثىٓ ئىّراْ ضبراٍذا ثىر غبھسادە ثوٌۇپ چوڭ ثوٌغبْ، 
ضەروەردىٍىه دەرىجىطىگىچە ٍۇلىرى ئۆرٌىگەْ ۋە ھەثەظ ٍۈرۈغىگە لۇِبٔذأٍىك لىٍىپ 

 لبثىٍىَىتىٕي ٔبِبٍەْ لىٍغبٔىذى. 
لىٍىٕغۇچىطي ثوٌغبْ رەضۇٌۇٌالھمب  خىتبة ِەضەٌٕىڭ ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي –( لىططە 3

لبرىتىٍغبْ ٍۈزى ثوٌۇپ، ئۆٌتۈرۈٌگەْ ثبال، پىً ۋەلەضىذىٓ وېَىٓ ثەختي ئېچىٍغبْ لۇرەٍػٕىڭ 
راٍۇٔذا تېخي پىػىپ ٍېتىٍّىگەْ ثبغمب لەۋٍِەر ئبرىطىذىىي ئۇتۇلي ئىذى. تېػىۋېتىٍگەْ 

وېّىگە وۆرۈٔۈغتە زىَبْ  وېّە، ِەوىىٕىڭ تىجبرەت وېّىطي ثوٌۇپ، رەضۇٌۇٌالھ ثۇ
ٍەتىۈزۈۋاتمبٔىذى. ھەلىمەتتە ثوٌطب وېّىٕي غەٍتبٕٔىڭ چبڭگىٍىذىٓ لۇتمۇزۇغبٔىذى. 
ِېھّبٔذوضت ثوٌّىغبْ لەۋِٕىڭ ئوڭػبپ لوٍۇٌغبْ تېّي، رەضۇٌۇٌالھمب ۋە ِۇئّىٍٕەرگە لبتتىك 

رەضۇٌۇٌالھ لىٍغبْ لوي ِۇئبِىٍە لىٍغبْ، زۇٌۇَ لىٍغبْ ِەوىىٍىىٍەرگە خەٍجەر فەتھىذىٓ وېَىٓ 
 ِبددىٌ ۋە ئىمتىطبدىٌ ٍبردەٍِەر ئىذى.   
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 زۇٌمەرٔەٍٓ ِەضەٌي. 5

 –ِەضەٌي ثوٌغبْ زۇٌمەرٔەٍٓ ِەضەٌي، ِبددىٌ ئىمتىذار  –ضۈرىٕىڭ ثەغىٕچي لىططە 
دۇَٔب خبراوتېرٌىك ِۇۋازىٕەتٕىڭ لىّّىتىٕي  –ِۀىۋى ثىٍىُ ِۇٔبضىۋىتىٕىڭ ۋە ٍەرٌىه 

 ىىىي ئبٍەت ثۇ ِەضەٌٕىڭ ئبٔب تېّىطىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ:وۆرضىتىذۇ. تۆۋۀذىىي ئ

َناُه ِمْن ُكلّْ َشْيٍء َسَبًبا )  (85( فَأَتْػَبَع َسَبًبا )84ِإنَّا َمكَّنَّا َلُو ٓت اْْلَْرِض َوَآتَػيػْ
ئۇٔىڭ ) ھۆوۈِرأٍىمي ( ئۈچۈْ ثىس زېّىٕذا ئۇٔىڭغب الٍىك ثىر غبرائىت ٍبرىتىپ ثەردۇق » 

ٍەرٔىڭ لبٔۇٔىَىتىگە ِبش ھبٌذا خىسِەت لىٍىذىغبْ ۋاضتىٍەرٔىڭ ) ئىٍّىٕي ( ۋە ئۇٔىڭغب غەٍئى
 – 84« ) ثەردۇق. ئۇِۇ ئۆزىٕي ) ِەلطىتىگە ( ٍەتىۈزىذىغبْ ثىر ۋاضتىگە ِۇراجەت لىٍذى 

85  .) 
دۇَٔبۋى ھبوىّىَەتٕي ئىپبدىٍىگەْ ھۆوۈَ ثىٍەْ ئىٍىُ ۋە ثىٍىّٕي ئىپبدىٍىگەْ » ِەضەٌذە 

دېگەْ ضۇئبٌغب جبۋاپ ثېرىٍگەْ. « ٍەرگە جەَ لىٍغبٔذا لبٔذاق ثوٌىذۇ؟ ھېىّەتٕي ثىر 
لبثىٍىَەتٍىه » ئوتتۇرىغب زۇٌمەرٔەٍٓ ) لوظ لبٔبتٍىك ( دەپ ئبتبغمب الٍىك ثوٌغبْ ثىر 

چىمىذۇ. ِبٔب ثۇ زۇٌمەرٔەٍٓ ) لوظ ِۇڭگۈز / ئىىىي دەۋر / ئىىىي ئبالِەت « ھۆوۈِذار 
 ئىگىطي ( ثوٌۇغتۇر. 

لىططە ۋە ِەضەٌٍەر ثىٍەْ ِەۋجۇدىَەتٕىڭ لوظ ٌىٕىٍَىه تەثىئىَتي ۋە زىت  ثۇ ضۈرە،
ثىرىگە ھەِراھٍىمي ھەلىمىتىگە وىػىٕىڭ ٔەزىرىٕي ئبغذۇرۇغٕي ِەلطەت  –لۇتۇپالرٔىڭ ثىر 

لىٍىذۇ. ثۇ ئبرلىٍىك ئىٕطبٔذا غەٍئىٍەرٔىڭ لوظ ٌىٕىَىٍىه تەرىپىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ٔەزەردىٓ 
 ىذىً ثىر چۈغۀچە ثەرپب لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍىذۇ.  ضبلىت لىٍّبٍذىغبْ ِۆت

ِەضەٌٍەردىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ثۆٌەن، لىَبِەتٕىڭ دەھػەتٍىه ثىر ضەھٕىطىٕي  –لىططە 
(. ثۇ ئبٍەت ئبرلىٍىك، ثبرٌىك لىططە ۋە ِەضەٌٍەرٔي ثبٍبْ  99تەضۋىرٌىگەْ ھبٌذا ثبغٍىٕىذۇ ) 

طىذىٓ چىمبالٍذىغبْ ثىر ِەضئۇٌىَەت لىٍىع ِەلطىتىٕىڭ ئىٕطبٕٔي لىٍّىػٍىرىٕىڭ ھۆددى
تۇٍغۇضىغب ئىگە لىٍىع ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ. ھېطبثىٕي ثېرەٌّەٍذىغبْ ثىر ھبٍبتٕي 
ثېػىذىٓ ئۆتىۈزگۀٍەرٔىڭ ئبضبضٍىك ِەضىٍىطي، ھېطبپ ثېرىذىغبْ ثىر وۈٕٔىڭ 

 وېٍىذىغبٍٔىمىغب ئىػۀّەضٍىه ئىذى.  
ئبٍەتٍەردىىي  – 108 – 99طىذىٓ وەٌگەْ ِەضەٌٍىرىٕىڭ ئبرلى –ضۈرىٕىڭ لىططە 

 ثۆٌەوٕىڭ، پەلەت لبٍتىذىٓ تىرىٍىع ھەلمىذىىي ثبٍبٔالرغب ئبٍرىٍغبٍٔىمىٕىڭ ضەۋەثىّۇ دەي ثۇ. 
ضۈرىٕىڭ ئبخىرىذىٓ ضبٔىغبٔذا ئىىىىٕجي ئبٍىتي، لۇئبٕٔىڭ ئەڭ ضەرخىً ئبٍەتٍىرىذىٓ 

 ۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ: ثىرضي ثوٌۇپ، رەثجىّىسٔىڭ وبالَ ثبٍٍىمىٕىڭ لبٔذاق ئىى

َنا َفَد َكِلَماُت َرِّبّْ َوَلْو ِجئػْ  ُقْل َلْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َرِّبّْ لََنِفَد اْلَبْحُر قَػْبَل َأْف تَػنػْ
 ِبِْثِلِو َمَدًدا

رەثجىّٕىڭ ضۆزٌىرىٕي ٍېسىع ئۈچۈْ، ئەگەر دېڭىس ضىَبھ ثوٌغبْ ثوٌطب، ٍۀە » ئېَتمىٕىي، 
ڭ ثىر ِىطٍىٕىّۇ وەٌتۈرگەْ ثوٌطبڭ، ٍۀىال رەثجىّٕىڭ ضۆزٌىرى تۈگىّەً تۇرۇپ دېڭىسالر ئۇٔى

 (. 109« ) چولۇَ تۈگەپ وەتىەْ ثوالتتي 
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خۇالضىٍىگۀذە، وەھف ضۈرىطىٕىڭ ئبضبضٍىك ِەلطىتي ئىٕطبٕٔىڭ ھبٍبتي، ثىٍىّي ۋە 
ثىٍىّي ۋە ئىمتىذارى  ئىمتىذارى ئۆتىۈٔچي، چەوٍىه ۋە ٔىطپي ثوٌۇپ، ئبٌالھ ٔىڭ ھبٍبتي،

لىٍىٕغۇچىغب ئۆگىتىػتۇر. ثۇ ضەۋەپتىٓ  خىتبةئەثەدىٌ، چەوطىس ۋە ِۇتٍەلتۇر ھەلىمىتىٕي 
 ئىٕطبٕٔىڭ لىٍىػمب تېگىػٍىه ئىػي:

 َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا لَِقاَء رَبِّْو فَػْليَػْعَمْل َعَمًَّل َصاِْلًا َوََل ُيْشرِْؾ بِِعَباَدِة رَبِّْو َأَحًدا
رەثجىگە ِۇاللەت ثوٌۇغٕي ئۈِىذ لىٍىذىىەْ، ئۇٔذالتب ئۇ ئبٌالھ ٔي رازى وىّىي، » 

لىٍىذىغبْ ضبٌىھ ئەِەٌٍەرٔي لىٍطۇْ ۋە رەثجىگە ثۀذىٍىه لىٍغبٔذا، ئۇٔىڭغب ھېچىىّٕي 
 (.  110« ) غېرىه وەٌتۈرِىطۇْ 

 

 
 جىٓ ضۈرىطي

 
ئىطّي ثىرىٕچي جىٓ  –ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ئەي « وۆرۈّٔەش ِەخٍۇلالر » ضۈرىٕىڭ 

 ئبٍەتتىٓ ئېٍىٕغبْ:
ثىر ٔەچچە ٔەپەر جىٕٕىڭ ) ِۀذىٓ لۇرئبْ ( تىڭػبپ ) ئىّبْ ئېَتمبٍٔىمي ( » ئېَتمىٕىي، 

ِبڭب ۋەھىٌ لىٍىٕذى، ئۇالر ) لەۋِىگە لبٍتىپ ثبرغبٔذىٓ وېَىٓ ( ئېَتتي: ثىس توغرا ٍوٌغب 
 .  ( 1« ) ثبغالٍذىغبْ ئبجبٍىپ لۇرئبٕٔي ھەلىمەتەْ ئبڭٍىذۇق 

ئىٕص » ضۈرىگە ئىطىُ ثوٌغبْ جىٓ، ئىٕطبْ وۆزى ثىٍەْ وۆرگىٍي ثوٌىذىغبْ ِەخٍۇق 
 ٔىڭ زىتىذۇر. «

« لۇي ئۇھىَە ئىٍەٍَە » ثۇخبرىذا، ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍىتىٕىڭ ثىرىٕچي وەٌىّىطي ثوٌغبْ 
 ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 

ِەزگىٍگە، ٍۀي  ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، لۇرەٍىع ثوٍمۇتىذىٓ وېَىٕىي
ٍىٍذىىي تبئىف ضەپىرىگە توغرا وېٍىذۇ. رەضۇٌۇٌالھ ِەوىىٍىه  – 10رىطبٌەتٕىڭ 

ِۇغرىىالرٔىڭ ثېطىّىذىٓ ثەزگەْ ثوٌۇپ، دەۋەت ۋەزىپىطىٕي راھەت غەوىٍذە ئېٍىپ 
ثبرىذىغبْ ثىر ِبوبْ ئىسدەۋاتبتتي. ثۇ ئىسدىٕىػٕىڭ تۇٔجي ثېىىتي ِەوىىگە خوغٕب ثوٌغبْ 

. ٌېىىٓ، تبئىف ثېػىغب لؤغبْ دۆٌەت لۇغىٕي ثېػىذىٓ ئۇچۇرىۋەتىۀىذى. تبئىف ئىذى
تبئىفٍىمالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ دەۋىتىگە لۇالق ضېٍىػٕىڭ ئورٔىغب ئۇٔي چبٌّب وېطەن لىٍغۇزغبْ 
ثوٌۇپ، رەضۇٌۇٌالھ وۆڭٍي ٍېرىُ ثوٌغبْ ھبٌذا لبٍتىپ وېتىػىە ِەججۇر ثوٌغبْ. تبئىفتىٓ 

وېطەن لىٍىٕغبْ  –ي ئەڭ ئېغىر وۈْ ئىذى. چۈٔىي، تبئىفتىٓ چبٌّب لبٍتىع ئۇٔىڭ ھبٍبتىذىى
ھبٌذا ھەٍذەپ چىمىرىٍغبْ ثوٌۇپ، وېٕذىه لېٕي تۆوۈٌگەْ ِەوىىگە وىرەٌّىگۀىذى. ِبٔب ثۇ 

ثوٌۇپ ثۇ ضۈرە ٔبزىً ثوٌغبْ. ضۈرە، « تەضەٌٍي ئبرِبغبٔي ) ھەدىَەضي ( » ۋالىتتب ثىر 
» رۈّٔەٍذىغبْ ۋە ثىٍىّٕەٍذىغبْ ئبٌەِٕي تەِطىً لىٍىذىغبْ رەضۇٌۇٌالھمب ۋەھىٌ ئبرلىٍىك، وۆ

وۈچۈَ » ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر خەۋەرٔي ثىٍذۈرگۀىذى. ٍۀي رەضۇٌۇٌالھمب « جىٕالر ثىٍەْ 
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« ِەْ ضبڭب ٍبردەِگە وەٌذىُ ثۀذەَ » دېگەْ ٍەردە، رەثجي « تۈگىذى، ٍبر رەثجي! 
 دېگۀىذى.  

ي تبرىخي ِەٌۇِبتالر ثىٍەْ ثىردەوٍىىىە ئىگە ضۈرىٕىڭ تۇٔجي تەرتىپٍەردىىي ئورٔ
ٍبضىٓ ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ.  –ئەِەش. چۈٔىي، تۇٔجي تەرتىپٍەردە ئەئراف 

ثىرىٕچىذىٓ ٍبضىٓ ضۈرىطىٕىڭ ئەئراف ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍىػي توغرا ئەِەش. 
را وېٍىذۇ. ضۈرىٕىڭ ئىىىىٕجىذىٓ ثۇ ضۈرىٕىڭ ئورٔي ۋە زاِبٔي جىٓ ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىغب توغ

 ٔۇھ ضۈرىٍىرىٕىڭ ئبرىطي ثوٌطب وېرەن.   –ئەڭ توغرا ٍېرى، ثىسٔىڭچە وەھف 
ضۈرىٕىڭ ئبضبضىٌ تېّىطي تەۋھىذ ثوٌۇپ، جبھٍىَەت ئىٕطبٔىٕىڭ جىٕالرغب غىپي وەٌتۈرگەْ 
ثبرٌىك ٔۇرِبٌذىٓ ھبٌمىغبْ چۈغۀچىٍىرىٕىڭ ھەِّىطىٕي رەت لىٍغبْ. ضۈرە، وۆرۈّٔەش 

رٔىڭ ئبٌالھ ثىٍەْ ئىٕطبْ ئبرىطىذا ۋاضتە ئەِەش، ئىالھىٌ ٍېتەوچىٍىىىە ِۇھتبج ِەخٍۇلال
ِەخٍۇلالر ئىىۀٍىىىٕي ئەضىەرتىذۇ. ٔبزىً ثوٌغبْ ِەزگىٍي ئىٕطبٕٔي، غېئىر ۋە ھەر خىً ضۆز 
ضۀئىتىٕي وبھىٍٕىك ۋە ضېھىرگەرٌىىىە، ثۇالرٔي جىٕالرغب ثبغالٍذىغبْ ثىر ِەزگىً ۋە ِۇھىت 

الرٔي ئىٕطبٕٔي جبزاالٍذىغبْ ثىر ئىالھىٌ وۈچ دەپ چۈغۀذۈرەتتي ۋە وىػىٍەرٔي ئىذى. جىٕ
(. جىٕالرٔىڭ غەٍىجٕي  100(. ئۇالرغب ئىالھٍىك ضۈپەت ثېرەتتي ) ئۀئبَ،  54لورلۇتبتتي ) ھۇد، 

ثىٍىذىغبٍٔىمىغب، ئىٕطبٔغب پبٍذا ۋە زىَبْ ٍەتىۈزەٌەٍذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕەتتي ۋە ئبٌالھ لب 
 بٔذەن جىٕالرغب ضېغىٕبتتي.ضېغىٕغ

ْنِس يَػُعوُذوَف ِبرَِجاٍؿ ِمَن اْلِْنّْ فَػَزاُدوُىْم َرَىًقا  َوأَنَُّو َكاَف رَِجاٌؿ ِمَن اْْلِ

ھەلىمەتەْ ئىٕطبٔالردىٓ ثەزى وىػىٍەر جىٕالردىٓ ثوٌغبْ ثەزىٍەرگە ضېغىٕبتتي، غۇٔىڭ » 
 (.  6« ) ثىٍەْ جىٕالر تېخىّۇ تەوەثجۇرٌىػىپ وەتتي 

(. ضۈرىذىىي جىٕالرٔىڭ  41تب ثىۋاضتە جىٕالرغب چولۇٔىذىغبٔالرِۇ ثبر ئىذى ) ضەثە، ھەت
لىٍىٕغۇچىالرٔىڭ جىٓ ھەلمىذىىي  خىتبة(، تۇٔجي  20 – 1لۇرئبْ تىڭػبظ ۋەلەضي ) 

چۈغۀچىطىٕي ئۆزگەرتىع ۋە توغرىالغٕي ِەلطەت لىٍغبْ. ثۇ ضۈرىذە، لۇرئبْ، 
ي رىئبٌٍىمٕىڭ توغرا ئىىۀٍىىىٕي تەضتىمالٍذۇ ۋە ئۇالر وۆرۈّٔەٍذىغبْ ِەخٍۇلالر ھەلمىذىى

 ئبرلىٍىك ۋەھىَگە زەرثە ثېرىع ِەلطىتىٕي ضۇغب چىالغتۇرىذۇ. 
ئبٍىتي ثىٍەْ  – 32 – 29غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىر ۋالىتتب، ضۈرىٕىڭ ثۇ ثۆٌىىي ئەھمبف 

ضبضىذا ثىرٌەغتۈرۈپ ئولۇٌغبٔذا، ۋاضتىٍىه ھبٌذا ٍەھۇدىٌ ضېھىرٌىه دىٓ پەٌطەپىطي ئب
(. چۈٔىي ثۇ راٍۇٔذا  9 – 8غەوىٍٍۀگەْ جىٓ ھەلمىذىىي خبتب چۈغۀچىٕي رەت لىٍىذۇ ) 

ٍبغبٍذىغبْ ِۇغرىىالرٔىڭ وۆرۈّٔەٍذىغبْ ِەخٍۇلالر ھەلمىذىىي چۈغۀچىطىٕي 
غەوىٍٍۀذۈرگەْ ئبِىٍالردىٓ ثىرضي، ِەزوۇر راٍۇٔذىىي ٍەھۇدىٌ وۈٌتىرىٕىڭ تەضىرى ئىذى. 

 – 30ىٕىڭ ثبغتىىي ثۆٌىىي ثىٍەْ زىچ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ ئەھمبف ثۇ ھەلىمەتٕي ضۈر
 ئبٍەتتىٓ وۆرىۋاٌغىٍي ثوٌىذۇ. 

ِۇغرىىالر ۋەھىَگە لبرغي چىممبٔذا، ئىػٍەتىەْ دەٌىٍٍىرىٕىڭ وۆپىٕچىطىٕي ِەزوۇر 
راٍۇٔذىىي ٍەھۇدىَالردىٓ ئبٌغبٔىذى. وەھف ضۈرىطىذىىي زۇٌمەرٔەٍىٓ لىططەضي ھەلمىذە 

ئەھٍي ٍەھۇدىَالرٔىڭ ئىغۋا،  وىتبةىٕغبٔالر ثۇٔىڭ ِىطبٌىذۇر. ئۇِّي ئەرەثٍەر، ٔەلىً لىٍ
ضەپطەتىٍىرىگە لبراپ، ئۇالرٔي جىٕالرغب ۋە ۋەھىَٕىڭ ِۀجەضىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ضىرٌىك 
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ِەٌۇِبتالرغب ئىگە دەپ لبراٍتتي. ۋەھىَٕىڭ ئىالھىٌ ِۀجەدىٓ وەٌگۀٍىىىگە غەن چۈغۈرۈظ 
ۇ ھەلتە وۈغىۈرتىەْ ئبضبضٍىك ئبِىٍالردىٓ ثىرى ئىذى.  ِۇغرىىالرٔىڭ ثۇ ئبرزۇضي، ئۇالرٔي ث

پوزىتطىَىطي ٍەھۇدىَالرغىّۇ ٍبرىغبٔىذى. ثۇ ئبٍەتٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ جىٕالرٔىڭ ٍەھۇدىٌ 
ئبٍەتتىٓ ثىٍەٌەٍّىس. ضۈرە ٍېپىك ھبٌذا،  – 32- 29ئىىۀٍىىىٕي، ثۇ ھەلتە توختبٌغبْ ئەھمبف 

ثىٍەْ وىتبثي ثبر ٍەھۇدىَالر ئبرىطىذىىي ثۇ غەٍتبٔي ھەِىبرٌىمٕي ثۇزۇغٕي  ِۇغرىه ئەرەپٍەر
 ِەلطەت لىٍّبلتب.   

ثۇ ِەلطەتٕي چۆرىذىگەْ ھبٌذا، غەٍجٕىڭ ئبٌالھ ثىٍەْ جىٕالر ئبرىطىذا ثۆٌۈغۈٌگۀٍىىي 
 ھەلمىذىىي ھەر خىً ِۀتىمٕي ثۇ ضۈرە رەت لىٍىذۇ:

( 27( ِإَلَّ َمِن اْرَتَضى)26ى َغْيِبِو َأَحًدا )َعاَِلُ اْلَغْيِب َفََّل ُيْظِهُر َعلَ   
پەلەت ئبٌالھ ال غەٍجٕي ثىٍگۈچىذۇر، ئۆزىٕىڭ غەٍجىذىٓ ھېچىىّٕي خەۋەردار لىٍّبٍذۇ. » 

پەلەت ئبٌالھ ئۆزى ِەِٕۇْ ثوٌغبْ پەٍغەِجىرىگىال ) ثەزى غەٍجٕي ثىٍذۈرىذۇ (، ثۇ ئەھۋاٌذا 
 (. 27 – 26« ) ەرىػتە ( ضېٍىپ لوٍىذۇ ئۇٔىڭ ئبٌذىغب ۋە ئبرلىطىغب وۆزەتچي ) پ

ضۈرىٕىڭ جىٕالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍىرىٕىڭ رەضۇٌۇٌالھمب تەضەٌٍىٌ ثېرىػىە 
ِۇٔبضىۋەتٍىه ٍۀە ثىر ئىّبضي ثبر. ٍۀي، ضېٕىڭ ٍېٕىڭذىىي ِەوىە ثۇ ئىالھي ۋەھىَگە لۇالق 

ٔي ئەۋەتىذۇ. ٍبوي ضېٕي ضبٌّىطب، ئبٌالھ ٔبھبٍىتي ٍىرالالردىٓ ضېٕي تىڭػبٍذىغبٔالر
) ئىٕطبْ ( وۆزى ثىٍەْ وۆرگىٍي ۋە ثىٍگىٍي ثوٌىذىغبْ ئىرادىٍىه ِەخٍۇلالر تىڭػىّىطب، وۆز 

 ثىٍەْ وۆرگىٍي ۋە ثىٍگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ئىرادىٍىه ِەخٍۇلالر تىڭػبٍذۇ.  

 
 

 ٔۇھ ضۈرىطي
 

ىر ئۆِۈرٌىه ضۈرە ئىطّىٕي ھەزرىتي ٔۇھٕىڭ ئىٕىبرچي لەۋِگە لبرغي ئېٍىپ ثبرغبْ ث
وۆرىػىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ ِەزِۇٔىذىٓ ئبٌغبْ ثوٌۇپ، لەدىّىي ِۇضھبة ۋە تەپطىٍەردە ثۇ 

 ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 
لۇرئبٔذا ٍۇٔۇش، ھۇد، ٍۈضۈپ، ئىجراھىُ، ِەرٍەَ، ٌولّبْ، ٔۇھ ۋە ِۇھەِّەد لبتبرٌىك 

 ٍەر ئبٌّبلتب.پەٍغەِجەر ۋە ضبٌىھ وىػىٍەرٔىڭ ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ ضەوىىس ضۈرە 
تۇر ئبرىطىغب،  –ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. جبثىر ئبرلىٍىك ٍېتىپ وەٌگەْ تەرتىپتە ٔەھً 

ئىجراھىُ ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ ٍىپ ئۇچي ِەزوۇر  –ثبغمب تەرتىپٍەردە ٔەھً 
ٍەر ضۈرىٕىڭ لۇرەٍع ثوٍمۇتىذىٓ وېَىٓ ھىجرەتتىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر ئبرىطىذا 

ئبٌغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ. لىططۀىڭ ِەزِۇٔي ضۈرە ٔبزىً ثوٌغبْ دەۋر ئبرلب وۆرٔىػىٕي 
ثىٍەْ ئىٕىبرچي لەۋَ ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتٕىڭ ئۈزۈٌۈغىٕىڭ  رەضۇيئەوص ئەتتۈرِەوتە. ثۇ 

 خەۋەرچىطي ئىذى. 
 دېَىػىىە ثوٌىذۇ.  ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ – 10ٕىڭ دەۋەتضۈرە ِەزِۇٔي ٔەزەرگە ئېٍىٕغبٔذا، 

ضۈرىٕىڭ ئبضبضىٌ تېّىطي دەۋەت ثوٌۇپ، ھەزرىتي ٔۇھ دۇَٔبغب ثېرىٍىپ وەتىەْ لەۋِىٕي 
تەۋھىذ ۋە ئبداٌەتىە دەۋەت لىٍغبْ. ئىٕىبرچي لەۋَ ثۇ دەۋەتىە جبھىٍٍىك ثىٍەْ لبرغي 
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ۈرىٕىڭ چىمىپ، لۇالق ضبٌّىغبْ. ٔەتىجىذە ھەزرىتي ٔۇھ لەۋِىٕي ئبٌالھ لب ھبۋاٌە لىٍغبْ. ض
( ئبخىرىذىىي ھبالن دۇئبضىٕي غەرھىٍَەظ ئۈچۈْ ثبٍبْ  20 – 1ثېػىذىىي ئبٍەتٍەر ) 

 لىٍىٕغبْ:

( َربّْ اْغِفػػْر ِل َوِلَوالِػػَديَّ َوِلَمػػْن 57ِإنَّػػَك ِإْف تَػػَذْرُىْم ُيِضػػلُّوا ِعبَػػاَدَؾ َوََل يَلِػػُدوا ِإَلَّ فَػػاِجًرا َكفَّػػارًا )
 ( 58ْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َوََل َتزِِد الظَّاِلِمنَي ِإَلَّ تَػَبارًا )َدَخَل بَػْيِِتَ ُمْؤِمًنا َولِ 

ئەگەر ضەْ ئۇالرٔي ضبق لوٍطبڭ، غۈثھىطىسوي، ثۀذىٍىرىڭٕي ئبزدۇرىذۇ، ئۇالرٔىڭ » 
ئبٔبِغب، ِېٕىڭ ئۆٍۈِگە  –تبپمبْ ثبٌىٍىرىّۇ پەلەت فبجىر، وبپىر ثوٌىذۇ. رەثجىُ! ِبڭب، ئبتب 

ۇپ وىرگەْ وىػىگە ۋە ِۇئّىٓ ئەرٌەرگە، ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرغب ِەغپىرەت لىٍغىٓ، ِۇئّىٓ ثوٌ
 (. 28 – 27« ) زاٌىّالرغب پەلەت ھبالوىتىٕي زىَبدە لىٍغىٓ 

لۇرئبْ لىططەٌىرى ِۇھەِّەدى دەۋەتٕىڭ ئەٍٕىىي ثوٌۇپ، دەۋەت ئۆزىٕي ثۇ ئەٍٕەوتىٓ 
مىذە ثبٍبٔالر ثىر لبٔچە ٍەردە، ٍۀي وۆرىذۇ. لۇرئبٔذا ھەزرىتي ٔۇھ ۋە ئىٕىبرچي لەۋِي ھەل

(، غۇئەرا  31 – 23(، ِۇئّىٕۇْ )  29 – 25(، ھۇد )  73 – 71(، ٍۇٔۇش )  64- 59ئەئراف ) 
(  16 – 9(، لەِەر )  82 – 75(، ضبففبت )  15 – 14(، ئۀىە ثۇت )  122 – 105) 

غالٍذۇ. لۇرئبْ ۋەھىَّۇ ضۈرىٍىرىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ.  ئوتتۇرا غەرلتە تبرىخ ٔۇھ ثىٍەْ ثب
؛ 23؛ ِۇئّىٕۇْ 25؛ ھۇد 59رىطبٌەتٕي ۋە ئۈِّەتٍەر تبرىخىٕي ٔۇھ ثىٍەْ ثبغٍىتىذۇ ) ئەئراف 

 (.  163ٔىطب 
ئەڭ تەپطىٍىٌ ثبٍبٔالر ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ. ٔۇھ لەۋِىٕىڭ لىططەضي، ھەِّە ٔەرضىگە ثبھب 

ردىٓ لبٔذاق ثوٌۇپ ِەھرۇَ لبراغال –لوٍۇپ ئبدەتٍىٕىپ لبٌغبْ توپٍۇِٕىڭ لىّّەت 
لبٌغبٍٔىمىٕىڭ لىطمىچە ھېىبٍىطىذۇر. ثۇ ثىر تۇغَبٔذۇر. تۇغَبْ ثوٌغبْ ھەر لبٔذاق جبٍذا 

لبراغالرٔي ثبھبغب پىذا لىٍغۇچىالر ئۈچۈْ  –تۇپبٕٔىڭ ثوٌىػي ِۇلەررەر. ھەر تۇپبْ، لىّّەت 
رگۀٍەر ئۈچۈْ ثىر لبراغٕي ثبھبدىٓ ئۈضتۈْ وۆ –پبالوەت ۋە ھبالوەت ثوٌۇپ، لىّّەت 

 ٔىجبتٍىك ۋە ٔېّەتتۇر. تۇپبْ، تۇپراق ئۈچۈْ ثىر تبھبرەت، توپٍۇَ ئۈچۈْ ثىر پبوٍىٕىػتۇر. 
ضۈرە، ھەزرىتي ٔۇھ ثىٍەْ ئىٕىبرچي لەۋِٕي، رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ لۇرەٍع ِۇغرىىٍىرىٕي 

ضەٌٍي ثەرگەْ دەۋرداظ لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍّبلتب. ضۈرە ھەزرىتي ٔۇھ ئبرلىٍىك رەضۇٌۇٌالھمب تە
 ثوٌطب، ٔۇھ لەۋِي ئبرلىٍىك ِەوىە ِۇغرىىٍىرىٕي لورلۇتمبْ. 

ٍۈوطەن ثىر ثبالغەت ٔبِبٍۀذىطي ثوٌغبْ ثۇ ضۈرىٕىڭ ِەلطىتي ۋۇجۇدلب چىممبٔىذى. 
ثۇٔىڭغب تبرىخ غبھىت. ِۇغرىىالر ئۆزٌىرىگە ٍېتىپ وېٍىذىغبْ ثىر ثبالدىٓ، ۋەھىَٕىڭ 

ٌۇپ لبٌغبٔىذى. ئەگەر ۋەھىٌ، ٍۈوطەن ثبالغىتي ثىٍەْ تەضىرٌىه ئۇضٍۇثي ضەۋەثىذىٓ لۇتۇ
ئۇالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپچىٍىىىٕىڭ لەٌت تەختىذىٓ ئورۇْ ئېٍىپ ھىذاٍىتىگە ۋەضىٍە ثوٌّىغبْ، 
ثىر لىطّىٕي جىّمتۇرۇپ ۋەھىَگە لبرغي چىمىػتىٓ ۋازوەچىۈزِىگەْ ثوٌطب ئىذى، ئۇالرِۇ 

 ىٓ ئورۇْ ئبٌغبْ ثوالتتي. غەزەپىە ئۇچراپ ھبالن ثوٌغبْ لەۋٍِەر لبتبرىذ
ضۈرىٕىڭ دېّەوچي ثوٌغبْ ِەلطىتي ٔبھبٍىتي ئوچۇق ثوٌۇپ، ھەر تۇغَبْ ئۆز دەۋرىٕىڭ 
تۇپبٔي، ھەر تۇپبٕٔىڭ ثىر ٔۇھي، ھەر ٔۇھٕىڭ ثىر وېّىطي، ھەر وېّىٕىڭ ثىر ٍۈرۈظ ٌېٕىَىطي ۋە 
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تىطي لۇرئبٔذۇر. ٍوي خەرىتىطي ثوٌىذۇ. ئۈِّەتي ِۇھەِّەدٔىڭ ٍوي ٌېٕىَىطي ۋە ٍوي خەرى
   لۇرئبٕٔىڭ ٍېتەوچىٍىىىگە تەضٍىُ ثوٌغبٔالر ئبخىر زاِبْ تۇپبٔىذىٓ لۇتۇٌىذۇ.

 
 

 ئىجراھىُ ضۈرىطي
 

ئبٍەتٍەردە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ھەزرىتي ئىجراھىّٕىڭ ئبئىٍىطىٕي  – 41 – 35ضۈرە ئىطّىٕي، 
 ئبٌالھ لب ئبِبٔەت لىٍىع لىططەضىذىٓ ئبٌغبْ.

دە ھەزرىتي ئىجراھىُ ھەلمىذە توختبٌغبْ ثوٌۇپ، پەلەت ثۇ ضۈرىٕىڭ لۇرئبٔذا ثىر لبٔچە ٍەر
ئىطّي ثىٍەْ ئبتىٍىػىٕىڭ چوڭمۇر ِۀىطي ثوٌطب وېرەن. ِۇٔبضىۋەتٍىه « ئىجراھىُ » 

ثۆٌەوتىىي ثبٍبٔالر ئبضبضىذا، ثۇ ِۀىٕي ھەزرىتي ئىجراھىّٕىڭ ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ٍەر ٍۈزىذىىي 
ٓ ثەرپب لىٍىپ، ئۇٔي ٍېڭىذىٓ ئوتتۇرىغب چىمىرىع ِېّبرچىٍىك پبئبٌىَىتىٕي لبٍتىذى

پبئبٌىَىتىذىٓ ئىسدىػىّىس وېرەن، دېطەن خبتبالغّبٍّىس. ئۇ ئۆِرىٕىڭ ئبخىرلي ِەزگىٍىذە ئىگە 
، گىَبھ ئۈّٔەش «ئېىىٕطىس » ثوٌغبْ ئوغٍي ئىطّبئىٍذىٓ ئبٍرىٍىػمب رازى ثوٌغبْ، ئبئىٍىطىٕي 

رىپ لوٍۇظ ئبرلىٍىك، وىػىٕىڭ ئەڭ ٍبخػي تبغ ثىٍەْ لورغبٌغبْ ثىر ۋادىغب ئبپى
وۆرىذىغبٍٔىرىٕي ئبٌالھ لب لبٔذاق ئبِبٔەت لىٍىذىغبٍٔىمىٕىڭ ئەڭ جبٍٔىك ئبثىذىطىٕي 

 تىىٍىگۀىذى. 
ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌغبْ ۋالتي ھەلمىذە پەرىمٍىك لبراغالر 

 ٍوق. 
ٍۈوىە ئىگە. ثۇ ضۈرە جبثىر ثىٓ زەٍذ تەرتىۋىذە ضۈرە تېّب ۋە ئۇضٍۇة جەھەتتىٓ ثىر پۈتۈٔ

ئۀجىَب ضۈرىٍىرى ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ ٍىپ ئۇچىغب  –ئۀجىَب، ثبغمب تەرتىپٍەردە ٔۇھ  –غۇرا 
ئبضبضەْ ضۈرىٕي، ٔەثىٍەر لىططەٌىرى ٍەر ئبٌغبْ ثوٍمۇت ِەزگىٍىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ 

ثۇ ِەزگىٍگە ئبئىت ضبد، ئەئراف، ئىطرا، ئۀجىَب ضۈرىٍەردىٓ ثىرى دېَىػىە ثوٌىذۇ. ضۈرىذە 
 ضۈرىٍىرىگە ئوخػبظ ٍەھۇدىٌ ۋە ٍەھۇدىٍَىػىع ِەضىٍىطي ئېغىر ضبٌّبلٕي ئىگىٍەٍذۇ. 

ضۈرىذىٓ ثىرضي. ضۈرە ِەزوۇر  29ئىجراھىُ ضۈرىطي ِۇلبتتبئب ھەرىپٍىرى ثىٍەْ ثبغالٔغبْ 
رۈپ ثبغالٔغبْ. ثۇ ئۇضٍۇثٕىڭ ثبٍبْ ضۈرىٍەرگە ئوخػبظ ثىۋاضتە ھبٌذا ۋەھىَىٕي غىپي وەٌتۈ

ثۇ ئىٕطبٔىَەتٕي لبراڭغۇٌۇلتىٓ » لىٍىٕىع غەوٍي ھەلىمەتەْ وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ: 
(. ثۇ ئبٍەتتە تىٍغب  1« ) ٍورۇلٍۇلمب ئېٍىپ چىمىػىڭ ئۈچۈْ ضبڭب ٔبزىً لىٍغبْ ثىر ۋەھىَذۇر 

» ۋەتتە.  ِۀىۋى لبراڭغۇٌۇق ثوٌغبْ وېچە لبراڭغۇٌىمي ئەِەش، ئەٌ« لبراڭغۇٌۇق » ئېٍىٕغبْ 
ثوٌۇپ، ۋەھىٌ ٔۇردۇر. خۇددى وۆز ئۈچۈْ ٍورۇلٍۇق ٔېّىٕي ئىپبدىٍىطە، « لبراڭغۇ ئەلىٍٍەر 

دىً ئۈچۈّٔۇ ٔۇر غۇٔي ئىپبدىٍەٍذۇ. ۋھىٌ ٔۇرى ثىٍەْ لبرىغبْ لەٌت پبراضەت ضبھىجي 
ورۇلٍۇلمب چىمىذۇ. ئۇ ثوٌىذۇ. ۋەھىَٕىڭ ٔۇرى چۈغىەْ ئەلىً، لبراڭغۇٌۇلتىٓ لۇتۇٌۇپ ٍ

ئەلىٍٕىڭ ٍۆٔىٍىػي، ٍۀي لىجٍىطي ثبر ثوٌىذۇ. چۈٔىي، ثىر ٍەردە ٔۇر ثوٌطب، ئۇ ٍورۇلٍۇلٕىڭ ثىر 
ِۀجەضي ثوٌغبْ ثوٌىذۇ. ٔۇر چۈغىەْ ٔەرضىٕي ِۀجەضىگە ٍۈزٌۀذۈرىذۇ. ثۇ ٍۈزٌىٕىع 

ّبٍذۇ. چۈٔىي، ھىذاٍەتٕىڭ دەي ئۆزىذۇر. ئەگەر ٔۇر ثوٌّىطب، ئۇ ٔەرضىٕىڭ لىجٍىطي ثوٌ
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لبراڭغۇٌۇلٕىڭ ِۀجەضي ٍوق. لبراڭغۇٌۇق لبپٍىغبْ ئەلىٍٍەر ثىر لبراڭغۇٌۇلتىٓ ٍۀە ثىرضىگە 
 ئبتالپ ٍۈرىَذۇ.

ثۇ ضۈرە ِۇلبتتبئب ھەرىپٍىرى ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثبغمب ضۈرىٍەرگە ئوخػبظ، وىرىع  
ْ ( لبتتىك ئبزاپ وۈتۈپ تۇرىۋاتمب» ) لىطّىذىال ئىٕىبرچىالرغب لبرىتب ھەٍۋە لىٍىذۇ: 

(. لۇرئبْ ٍۈز ئۆرىگۀٍەر ئۈچۈّٔۇ ثىر رەھّەتتۇر. چۈٔىي،  2« ) ضەۋەثىذىٓ ئۇ وبپىرالرغب ۋاً 
ٍۈز ئۆرىگۈچىٍەرگە تېخي ھبٍبت ۋالتىذىال وېٍەچەوتە دۇچبر ثوٌىذىغبْ ئبزاپتىٓ ئبٌذىٕئبال 

تمبْ ثىرىٕىڭ ئبلىۋىتي خەۋەر ثەرِەوتە ۋە ئۇالرٔي ئبگبھالٔذۇرِبلتب. خەتەرٌىه ٍوٌذا وېتىۋا
ھەلمىذە خەۋەر ثېرىع ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ٍبِبٍٔىك ئەِەش، ئەوطىچە ٍبخػىٍىمتۇر. لۇرئبّٔۇ 

 خۇددى ثۇٔىڭغب ئوخػبظ ئىٕىبرچىالرغب ٍبخػىٍىك لىٍّبلتب.
لۇرئبٕٔىڭ ٍبخػىٍىمىذىٓ پبٍذىٍىٕىػٕىڭ پەلەت ثىرال غەرتي ثبر، ٍۀي ئۇٔي چۈغۈٔۈظ. 

ھەر رەضۇٌٕي ئۆز لەۋِىٕىڭ تىٍي ثىٍەْ ئەۋەتىەْ. ثۇ ھەلىمەتٕي  ِبٔب ثۇ ضەۋەپتىٓ ئبٌالھ
لۇرئبْ ئۆٌچىّىگە ضبٌطبق، لۇرئبْ ۋە ثبغمب ثبرٌىك ۋەھىٍَەرٔىڭ تىٍي ئبٌالھ ٔىڭ تىٍي 
ئەِەش، ۋەھىٌ ئەۋەتىٍگەْ لەۋِٕىڭ تىٍىذۇر. لەۋِٕىڭ تىٍي دېگۀٍىه، ئىٕطبٔالر تەرىپىذىٓ 

چۈغۈٔۈغٍىه » ٌىذۇ. تۆۋۀذىىي ئبٍەت ثۇٔىڭ ضەۋەثىٕي ئىػٍىتىٍگەْ ثىر تىً دېگۀٍىه ثو
 ثبٍبْ لىٍىذۇ. ئبٍەتٕىڭ ئۆزىگە لبراپ ثبلبٍٍي: دەپ« ثوٌۇظ ئۈچۈْ 

َ َْلُْم فَػُيِضلُّ اللَُّو َمْن َيَشاُء َويَػْهِدي َمْن َيشَ  اُء َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإَلَّ بِِلَساِف قَػْوِمِو لِيُبَػنيّْ
    يُز اْلَِْكيمُ َوُىَو اْلَعزِ 

لبٔذالال ثىر رەضۇٌٕي ئەۋەتّەٍٍي، ئۇٔي ثىس ئۆز لەۋِىگە ئىالھىٌ ۋەھىَٕي ئېٕىك ۋە » 
چۈغۈٔۈغٍۈن ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىػي ئۈچۈْ، پەلەت ئۆز لەۋِىٕىڭ تىٍي ثىٍەْ ) ضۆزٌەٍذىغبْ ( 

ٍىذۇ؛ وىّىي لىٍىپ ئەۋەتتۇق. ئبٔذىٓ وىّىي ئبزغۇٍٔۇلتب چىڭ تۇرضب، ئبٌالھ ئۇٔي گۇِراھ لى
ھىذاٍەت تېپىػٕي خبٌىطب، ئبٌالھ ئۇٔي ھىذاٍەت لىٍىپ توغرا ٍوٌغب ثبغالٍذۇ. ئبٌالھ غبٌىجتۇر، 

 (.  4« ) ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىذۇر 
ۋەھىٌ ئبٌالھ ٔىڭ ِۇرادىٕي ئەوص ئەتتۈرىذۇ. ئىالھىٌ ِۇرادٔي تؤۇپ ٍېتىع ئۈچۈْ 

پەرزدۇر. ثۇ ھەر ِۇئّىٕگە وۈچىٕىڭ  ۋەھىٕي چۈغۈٔۈظ غەرت. ٍۀي، ۋەھىٕي چۈغۈٔۈظ
ٍېتىػىچە پەرز. لۇرئبٕٔىڭ ئەضٍي تىٍىٕي ثىٍّەٍذىغبٔالرٔىڭ ئۇٔىڭ تەرجىّىطىٕي ۋە 
تەپطىرٌىرىٕي ئولۇظ ئبرلىٍىك چۈغۈٔۈظ ِەضئۇٌىَىتي ثبر. لۇرئبْ، ِەٍٍي ئۇٔي ئۇٌۇغالظ 

« ىػي چۈغىٕەٌّەٍذۇ چۈغۀگىٍي ثوٌّبٍذۇ، ئبدەتتىىي و» ِەلطىتىذە ثوٌطۇْ، ٍبوي ھەر خىً 
ضۈپىتي « ِۇثىٓ » داۋاٌىرىٕي لىٍغۇچىالرٔىڭ ثۇ داۋاضىٕي ثىىبرغب چىمىرىذۇ. لۇرئبْ ئۆزىٕي

ثبغمب » ، ھەَ «ئۆزى چۈغۈٔۈغٍۈن ۋە روغەْ  ثوٌغبْ » ثىٍەْ ضۈپەتٍەٍذۇ. ِۇثىٓ ھەَ 
 ذۇ. دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرى« ھەلىمەتٍەرٔي چۈغۀذۈرگەْ ۋە چۈغۈٔۈغٍۈن لىٍىپ ثەرگەْ 

ٔىڭ «ئىتبئەت » ثوٌۇپ، « ئبٌالھ لب غەرتطىس ئىتبئەت لىٍىع » ضۈرىٕىڭ ئبضبضىٌ تېّىطي 
 ئىىۀٍىىي وىرىع ثۆٌىىىذىىي ثۇ ئبٍەت ثىٍەْ ئىپبدىٍۀگەْ:« غۈوۈر » ئەضٍىذە ثىر 

 لَِئْن َشَكْرُُتْ َْلَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُُتْ ِإفَّ َعَذاِّب َلَشِديدٌ 
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تىّگە غۈوۈر لىٍطبڭالر، ) ئۇٔي ( تېخىّۇ زىَبدە لىٍىّەْ. ئەگەر تۇزوورٌۇق ئەگەر ٔېّى» 
 (. 7« ) لىٍطبڭالر، ِېٕىڭ ئبزاثىُ، ئەٌۋەتتە، ثەوّۇ لبتتىك ثوٌىذۇ 

ثۇ ئبٍەتتىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئبٍەتتە، غۈوۈر لىٍّبً تۇزوورٌۇق لىٍطبق، ئبٌالھ لب 
لىٍىّٕبلتب. چۈٔىي، جىّي ھەِذۇضبٔبالر ثىس  ھېچمبٔذاق زىَبْ ٍەتىۈزەٌّەٍذىغبٍٔىمىّىس ثبٍبْ

خبٌىّطبلّۇ ئبٌالھ لب خبضتۇر. وبئىٕبتتىىي ثبرٌىك ِەخٍۇلالرٔىڭ ھەِذۇضبٔبضي  –خبٌطبلّۇ 
 ئبٌالھ لب خبضتۇر. 

يدٌ  يًعا فَِإفَّ اللََّو لََغِِنّّ ْحَِ  َوقَاَؿ ُموَسى ِإْف َتْكُفُروا أَنْػُتْم َوَمْن ِٓت اْْلَْرِض َجَِ
ئەگەر ضىٍەر ۋە پۈتۈْ ٍەر ٍۈزىذىىي وىػىٍەر تۇزوورٌۇق لىٍىپ وبپىر ثوٌۇپ  »ِۇضب: 

وەتطەڭالرِۇ، ئبٌالھ لب لىٍچە زىَبْ ٍەتىۈزەٌّەٍطىٍەر. چۈٔىي ئبٌالھ ئەٌۋەتتە ھەِّىذىٓ 
 (.  8دېذى ) « ثىھبجەتتۇر، ِەدھىٍَەغىە الٍىمتۇر 

ٔىڭغب ئبد ۋە ضەِۇد لەۋٍِىرىذىٓ تۇزوورٌۇق لىٍغۇچىالر ھبالن لىٍىٕىػمب الٍىك ثوٌىذۇ. ثۇ
(. ثۇ لەۋٍِەر ٔەثىٍىرىٕىڭ ئىٕطبْ ثوٌىػىغب  18 – 9ئىجبرەت ئىىىي ئۆرٔەن ثېرىٍگەْ ) 

ئېتىراز لىٍغبٔىذى. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ئۇالر ِۆجىسە تەٌەپ لىٍغبٔىذى. ثۇ ئبرلىٍىك ھبالن لىٍىٕغبْ 
ىٍغۇچىالر ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ. ئۆتّۈظ لەۋٍِەر ئۈضتىذىٓ ئۆز دەۋرىذىىي ۋەھىٕي ئىٕىبر ل

ثوٌىػىغب ئېتىراز لىٍغبْ ۋە ِۆجىسە تەٌەپ  رەضۇيچۈٔىي ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئىٕطبْ 
لىٍغبٔىذى. ٌېىىٓ ِۆجىس ئۇالر ئۈچۈْ ٍبخػىٍىمتىٓ ئبالِەت ئەِەش ئىذى. ثىرىٕچىذىٓ، 

ر ِۆجىسە ِۆجىسە وەٌگەْ تەلذىردىّۇ ئىٕىبر لىٍىػتب چىڭ تۇراتتي. ئىىىىٕجىذىٓ، ئەگە
وېٍىپ، ٍۀە ئىٕىبر لىٍىػتب چىڭ تۇرضب، ئىالھىٌ لبٔۇٔىَەتٕىڭ تەلەززاضي ثىٍەْ ئۇالرغب 

 ئىالھىٌ ھۆوۈَ ھەق ثوٌۇپ ھبالن لىٍىٕبتتي. 
ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبٔغب ئىالھىٌ ۋەھىٌ ئەۋەتىػي، ئىٕطبٕٔىڭ ٍبرىتىٍىػتىىي ِۀب ۋە 

ٔذۇر. چۈٔىي ھەر ٔەرضىٕىڭ ٍبرىتىٍىع ِەلطىذىٕي ئوڭۇغٍۇق ھبٌذا ئەِەٌگە ئبغۇرۇغي ئۈچۈ
ِەلطىذى ۋە ِۀبضي ثوٌىذۇ. غەٍئىٍەرٔىڭ ِۀب ۋە ِۇددىئبغب ئىگە ثوٌۇظ لبٔۇٔىَىتي، 

 ِەخٍۇلبتٕىڭ لبٔۇٔي ثوٌۇپ، ثۇ ھەلىمەتٕي تۆۋۀذىىي ئبٍەت ثبٍبْ لىٍّبلتب:

 ْف َيَشْأ يُْذِىْبُكْم َويَْأِت َِبَْلٍق َجِديدٍ َأَلَْ تَػَر َأفَّ اللََّو َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَْقّْ إِ 
ئبٌالھ ٔىڭ ئبضّبٔالرٔي ۋە زېّىٕٕي ھەلىمەتىە ) ثىر دەٌىً ثوٌطۇْ دەپ ( ِەلطەت ۋە » 

ِۀبغب ئىگە لىٍغبْ ھبٌذا ٍبراتمبٍٔىمىٕي وۆرِىذىڭّۇ؟ ئەگەر ئبٌالھ خبٌىطب ضىٍەرٔي ٍوق 
 (.   19« ) تي لىٍىۋېتىپ، ئورٔىڭالرغب ثبغمىالرٔي ٍبرىتبت

ضۆز ثۇ ٍەرگە وەٌگۀذە غەٍتبٕٔىڭ ئەغەددىٌ ۋە ئەثەدىٌ دۈغّىٕي ثوٌغبْ ئىٕطبٔغب 
 لبرىتب ئوٍٕىغبْ ئوٍٕي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ٍۀي:

ا َكاَف َوقَاَؿ الشَّْيطَاُف َلمَّا ُقِضَي اْْلَْمُر ِإفَّ اللََّو َوَعدَُكْم َوْعَد اْلَْقّْ َوَوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم َومَ 
 ِل َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍف ِإَلَّ َأْف َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِل َفََّل تَػُلوُموِن َوُلوُموا أَنْػُفَسُكْم َما أَنَا

 َعَذاٌب أَلِيمٌ ِبُْصرِِخُكْم َوَما أَنْػُتْم ِبُْصرِِخيَّ ِإِنّْ َكَفْرُت ِبَا َأْشرَْكُتُموِف ِمْن قَػْبُل ِإفَّ الظَّاِلِمنَي َْلُْم 
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(،  ٍۀي ھېطبة تۈگەپ، جۀٕەتىٍەر ثىٍەْ دوزىخىالر ئبٍرىٍىپ ثوٌغبٔذا ئىع پۈتىۀذە )
ئىتبئەت لىٍغۇچىٕي ِۇوبپبتالظ، ئبضىٍَىك لىٍغۇچىٕي  ھەلىمەتەْ ضىٍەرگە )هللا ا »غەٍتبْ: 

ٍەرگە (. ِەْ ضى ۋەدىطىگە ۋاپب لىٍذى ( راضت ۋەدىٕي لىٍغبْ ئىذى، ) جبزاالغتىٓ ئىجبرەت
( ۋەدە لىٍغبْ ئىذىُ،  ئۆٌگۀذىٓ وېَىٓ تىرىٍىع ضبۋاة، جبزا دېگۀٍەر ٍوق، دەپ ٍبٌغبْ )
( ھۆوۈِرأٍىمىُ  وۇفرىغب، گۇٔبھمب زورٌىغۇدەن ( خىالپٍىك لىٍذىُ، ضىٍەرگە ِېٕىڭ ) ۋەدەِگە )

( لوثۇي  يدەۋىتىّٕ ( دەۋەت لىٍذىُ، ضىٍەر ) گۇِراھٍىممب ثوٌغىٕي ٍوق، ِەْ ضىٍەرٔي پەلەت )
لىٍذىڭالر، غۇٔىڭ ئۈچۈْ ِېٕي ئەٍىجٍىّەڭالر، ئۆزۈڭالرٔي ئەٍىجٍەڭالر، ِەْ ضىٍەرگە ٍبردەَ 
ثېرىپ ضىٍەرٔي لۇتمۇزاٌّبٍّەْ، ضىٍەرِۇ ِبڭب ٍبردەَ ثېرىپ ِېٕي لۇتمۇزاٌّبٍطىٍەر، ِەْ 

ّەْ، ( غېرىه لىٍغبٍٔىمىڭالرٔي ئېتىراپ لىٍّبٍ ئىجبدەتتە لب )هللا ضىٍەرٔىڭ ثۇرۇْ ِېٕي ا
 (. 22)  دەٍذۇ«  غۈثھىطىسوي، زاٌىّالر چولۇَ لبتتىك ئبزاثمب دۇچبر ثوٌىذۇ

وېٍەچەن، دۇَٔب  –ضۈرە، لۇرئبٕٔىڭ ثىر پۈتۈْ گەۋدىطىذە ئەوص ئەتتۈرۈٌگەْ ئۆتّۈظ 
ئىٕطبْ ئبرىطىذىىي زىچ  –ھەلىمەت، وبئىٕبت  –ئەِەي، ٔىػبْ  –ئبخىرەت، ئىّبْ  –

ثبٍمىَبالٍذىغبْ ثىر ئەلىً ثەرپب لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍغبْ. ثۇ  ِۇٔبضىۋەتٕي غەوىٍٍۀذۈرگەْ /
ِېۋە  –ٍىٍتىس، ٍىٍتىس  –ِەلطەتٕي ئەڭ ٍبخػي غەوىٍذە ئىپبدىٍىگەْ ئبٍەتٍەر تۇپراق 

 – 27 – 24ٍبِبْ / ضەت ِىطبٌي ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍغبْ  –ِۇٔبضىۋەتٍىرىٕي ٍبخػي / گۈزەي 
ٕٔىڭ چبڭمبپ چۆٌگە ئبٍالٔغبْ لەٌجىٕي ثوضتبٍٔىممب ئبٍەتٍەر ثوٌۇپ، ۋەھىَٕىڭ ِەلطىتي ئىٕطب

ئبٍالٔذۇرۇظ ئىذى. ثۇ ِەلطەتتە ئۇ وبالَ ئۇرۇلٍىرىٕي لەٌت تۇپرىمىغب چبچىذۇ. غەٍتبْ 
تېرىغبْ جەھۀٕەَ ئۇرۇلٍىرىٕي لەٌجتە ئۈٔۈپ چىمّىطۇْ دەپ، ئىالھىٌ وبالَ جۀٕەت 

 ْ:ئۇرۇلٍىرىٕي تېرىَذۇ. ثۇ ھەلىمەت ِۇٔذاق ئىپبدىٍۀگە

 َأَلَْ تَػَر َكْيَف َضَرَب اللَُّو َمَثًَّل َكِلَمًة طَيَّْبًة َكَشَجَرٍة طَيَّْبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَػْرُعَها ٓت السََّماءِ 
 (25( تُػْؤِت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِِإْذِف رَبػَّْها َوَيْضِرُب اللَُّو اْْلَْمثَاَؿ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَػَتذَكَُّروَف )24)

( يُػثَبُّْت اللَُّو 26َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجَرٍة َخِبيثٍَة اْجتُثَّْت ِمْن فَػْوِؽ اْْلَْرِض َما َْلَا ِمْن قَػرَاٍر )
نْػَيا َوِٓت اْْلَِخَرِة َوُيِضلُّ اللَُّو الظَّاِلِمنَي َويَػْفعَ  اللَُّو َما  لُ الَِّذيَن َآَمُنوا بِاْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ٓت اْْلََياِة الدُّ

 (27َيَشاُء )
ٔىڭ ِۇٔذاق ثىر تەِطىً وۆرضەتىۀٍىىىٕي وۆرِىذىڭّۇ. وەٌىّە تەٍَىجە )ٍۀي هللا ا» 

ٍبخػي ضۆز، ئىّبْ وەٌىّىطي( ٍىٍتىسى ٍەرٔىڭ ئبضتىذا ثوٌغبْ، غېخي ئبضّبٔغب تبلبغمبْ. 
هللا ە ئوخػبٍذۇ. إىڭ ئىسٔي ثىٍەْ ۋالتي ـ ۋالتىذا ِېۋە ثېرىپ تۇرىذىغبْ ئېطىً دەرەخمرەثجىڭ

وىػىٍەرگە ۋەز ـ ٔەضىھەت ئبٌطۇْ دەپ، ئۇالرغب ٔۇرغۇْ تەِطىٍٍەرٔي وەٌتۈرىذۇ. ٍبِبْ 
ضۆز)ٍۀي وۇفرى وەٌىّىطي( زېّىٕذىٓ لوِۇرۇپ تبغالٔغبْ، ھېچمبٔذاق لبرارى ٍوق ٔبچبر 

 ِۆِىٍٕەرٔي ِۇضتەھىەَ ئىّبْ ثىٍەْ دۇَٔبدا ۋە ئبخىرەتتە ِەھىەَهللا دەرەخمە ئوخػبٍذۇ. ا
 (.  27 – 24« ) لىٍىذۇ  ۋەدىطىگە ۋاپبهللا زاٌىّال ـ ٔي گۇِراھ لىٍىذۇ، اهللا تۇرغۇزىذۇ. ا

ثۇ لۇرئبٕٔىڭ وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئەڭ تبرتىذىغبْ ثىر ثۆٌىىي ثوٌۇپ، ٍبخػي ضۆز تۇپرالتب 
ٍىٍتىس تبرتمبْ، غبخٍىرى دۇئبغب ئېچىٍغبْ لوٌالرغب ئوخػبظ ئبضّبٔغب تبلبغمبْ دەرەخىە؛ 
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ۆز ٍىٍتىسى زېّىٕذىٓ لوِۇرۇپ تبغالٔغبْ ۋە ھېچمبٔذاق لبرارى ثوٌّىغبٍٔىمتىٓ چېرىپ ٍبِبْ ض
لۇرۇپ وەتىەْ ٔبچبر دەرەخىە ئوخػىتىٍغبْ. ثۇ ئوخػىتىػالر ئبرلىٍىك ضۆزٔىڭ وۈچىگە 
وىػىٕىڭ دىممىتي ئبغذۇرۇٌغبْ. ٌېىىٓ، ضۆزٔىڭ وۈچٍۈن ثوالٌىػي ئۈچۈْ، ئۇ ھەلىمەتٕىڭ 

وېرەن. ھەلىمەتتىٓ ئبٍرىٍغبْ ضۆز، تۇپرالتىٓ لوِۇرۇٌغبْ دەرەخىە  ٔۇرى ئبضتىذا ثوٌىػي
 ئوخػبظ چېرىپ وېتىذۇ. 

لۇرئبْ ئۆرٔەن غەخطٍەر ئۈضتىذە توختبٌغبْ. ھەر پەٍغەِجەر ئىٕطبٕٔىڭ خبراوتېر 
ئوخػبغٍىمىغب ئۆرٔەوتۇر. ٍۀە لۇرئبْ ئىجرەتٍىه غەخطٍەر ئۈضتىذە توختىٍىذۇ. ٔەِرۇد، 

ەھەة ثۇالردىٓ ثىر لبٔچە ِىطبي. لۇرئبْ ثۇالردىٓ ثبغمب ٍۀە ئبئىٍىٍەرٔي پىرئەۋىٓ، ئەثۇ ٌ
تىٍغب ئېٍىپ ئۆتىەْ ثوٌۇپ، ئىجراھىُ ئبئىٍىطي ۋە ئىّراْ ئبئىٍىطي ثۇالرغب ئۆرٔەوتۇر. ئىّراْ 
ئبئىٍىطي ھەلمىذە توختبٌغبْ ضۈرىٍەردىٓ ثىرضي ئىجراھىُ ضۈرىطىذۇر. لۇرئبٕٔىڭ ئبئىٍىٍەرٔي 

لىٍىٕغۇچىالرغب ثۇ ئبئىٍىٍەرٔي ئۆزىگە ئورٔەن لىٍىپ  خىتبةپ وۆرضىتىػي، ئۆرٔەن لىٍى
» تىىٍىػي ئۈچۈْ ئىذى. لۇرئبْ ثۇٔىڭ ثىٍەْ وۇپبٍىٍىٕىپ لبٌّبضتىٓ، ئۇالرٔي ئۆز دەۋرىٕىڭ 

ٌىرىذە غۇٔذاق ئۆرٔەن ئبئىٍىٍەرٔىڭ ۋۇجۇدلب وەٌتۈرۈٌىػىٕي تەٌەپ «ھبزىر ۋە ثۇ ٍەر 
ثۇ ئبئىٍىٍەرگە ئوخػبظ ثىرەر ئۆرٔەن » لىٍىٕغۇچىالرغب  خىتبةلىٍىك لىٍىّٕبلتب. ٍۀي ثۇ ئبر

 ثوٌۇڭ دېَىٍّەوتە.« ئبئىٍە 
ھەزرىتي ئىجراھىّٕىڭ ئبئىٍىطي ئۈچۈْ لىٍغبْ تۇٔجي دۇئبضي، ئۇالرٔي غېرىىتىٓ ٍىراق 

(. ھەزرىتي ئىجراھىُ، ئبئىٍىطىٕي ئبٌالھ لب  35تەۋھىذ ئەھٍي ثوٌىػي ئۈچۈْ ئىذى ) 
 –بْ ثوٌۇپ، ئۇالرٔي ئبٌالھ ٔىڭ ِۇلەددەش ئۆٍىٕىڭ ٍېٕىغب، لۇظ ئۇچّبٍذىغبْ ثېغىػٍىغ

وبرۋاْ ئۆتّەٍذىغبْ، ئېىىٕطىس، ٍۀي تېرىمچىٍىك لىٍغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ۋادىغب 
جبٍالغتۇرۇپ لوٍغبٔىذى. ثۇ ِەضىٍىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ِۀجەٌەردە، ثۇ ئەضٕبدا ھەزرىتي ئىجراھىُ 

ىٕي ھەزرىتي ھبجەر ئبرىطىذا ِۇٔذاق ثىر دىئبٌوگ ثوٌۇپ ئۆتىۀٍىىي ثىٍەْ ھىجرەتٕىڭ وېٍ
 ٔەلىً لىٍىٕغبْ:

 دېذى ھبجەر. ئىجراھىُ: -ثىسٔي وىّگە ئبِبٔەت لىٍىذىڭ؟  -» 
 ئبٌالھ لب. ھبجەر: -
 ئبٌالھ لىّۇ؟ ئۇٔذالتب ئبٌالھ ثىسگە ٍېتەر!.  -

اھىُ ئبئىٍىطىٕىڭ ھەزرىتي ھبجەرٔىڭ ثەرگەْ ٍۇلىرىذىىي جبۋاثي، ٔېّە ئۈچۈْ ئىجر
 ئۆرٔەن ئبئىٍە ضۈپىتىذە لۇرئبٔذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ وۆرضىتىپ ثېرىذۇ.  

ھەزرىتي ئىجراھىُ ۋە ئبئىٍىطي ئبرلىٍىك ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ھەلىمەت، ئىٕطبٕٔىڭ ئبٌالھ 
ھوزۇرىذىىي ھبٌىتي ثوٌۇپ، ثۇ ھەلىمەت چۆرىذەٌگەْ ئبضبضتب ئىٕطبٕٔىڭ ئۆتّۈغي، ھبزىرلي 

ئېٍىپ وېٍىٕىذۇ « ھبزىرغب ۋە ثۇ ِبوبٔغب » ىمجبٌي تبرىخىٌ ئۆرٔەوٍەر ئۈضتىذىٓ ھبٌي ۋە ئىطت
 –لىٍىٕغبْ وىػىٍەرگە ئەثەدىٌ ضبئبدەت ئۈچۈْ چبرە  خىتبةھەِذە ثۇ ئۆرٔەوٍەر ئبرلىٍىك 

 تەدثىر لىٍىع تەۋضىَە لىٍىٕىذۇ.  
ۈچىٍەرٔي ضۈرىٕىڭ ئبضبضىٌ تېّىطي، ھەلىمەتتىٓ وۈچ ئبٌغبْ ھەق ضۆزدىٓ ٍۈز ئۆرىگ

وۈتىۋاتمبْ لورلۇٔچٍىك ئبلىۋەت ثوٌۇپ، ثۇ ئبلىۋەتتىٓ لۇتۇٌۇغٕىڭ تەن ٍوٌي ئبوتىپ ئەلىً 
 ئىػٍىتىع لبثىٍىَىتىگە ئىگە ثوٌۇغتۇر:
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 ( َىػَذا بَػََّلٌغ لِلنَّػاِس َولِيُػْنػَذُروا بِػوِ 51لَِيْجزَِي اللَُّو ُكلَّ نَػْفٍس َما َكَسَبْت ِإفَّ اللََّو َسرِيُع اْلَِْسػاِب )
َا ُىَو ِإَلٌو َواِحٌد َولَِيذَّكََّر أُوُلو اْْلَْلَباِب )  ( 55َولِيَػْعَلُموا أٔمَّ

ئەٌۋەتتە تېس ھېطبة هللا جبزا ثېرىذۇ، ا ِۇوبپبت ٍبويھەر وىػىٕىڭ لىٍّىػىغب لبراپ هللا ا »
ٔىڭ ثىر ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىػٍىرى، ئەلىً هللا وىػىٍەرٔىڭ ئبگبھالٔذۇرۇٌۇغي، ا .ئبٌغۇچىذۇر

ٍۀي وىػىٍەرگە  ( تەثٍىغذۇر ) لۇرئبْ ٕىڭ ۋەز ـ ٔەضىھەت ئېٍىػٍىرى ئۈچۈْ، ثۇ )ئىگىٍىرى
 .( 52 – 51« )  ( تەثٍىغ لىٍىع ئۈچۈْ ٔبزىً لىٍىٕذى

 
 

 ضبففبت ضۈرىطي

 
ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ضبففبت ئىطّىٕي « ضەپ تىسغبٔالر / تىسىٍغبٔالر  –ضەپ » ضۈرە 

ضەپ تىسغبٔالر ٍبوي تىسىٍغبٔالرٔىڭ وىٍّەر ۋەٍبوي  –ضەپ ثىرىٕچي ئبٍەتتىٓ ئبٌغبْ. ئبٍەتتە 
ٔېّىٍەر ئىىۀٍىىي ثىٍذۈرۈٌّىگەْ. ئەرەپ تىٍىذا ثۇ وۆپٍىه غەوٍي، ئىٕطبْ، پەرىػتە ۋە 
لۇغمب ئوخػبظ ھەرىىەت لبثىٍىَىتىگە ئىگە ثوٌغبْ ِەخٍۇلالر ئۈچۈْ ئىػٍىتىٍىذۇ. ثبغتىىي 

 – 165ذىغبْ ِەخٍۇلالرٔىڭ وۆزدە تۇتۇٌغبٍٔىمىٕي ئۈچ ئبٍەتتە ھەر جەھەتتىٓ ئىتبئەت لىٍى
 ثوٌىػي ِۇِىىٓ. « ۋەھىٌ » ضەپ تىسغبٔالر / تىسىٍغبٔالر  –ئبٍەت تەضتىمالٍذۇ. ثۇ ٍەردە ضەپ 

ثىس ضبففبت، زارىَبت، ٔبزىئبت، ِۇرضەالت ۋە ئبدىَبت ضۈرىٍىرىٕىڭ وىرىع لىطّىذىىي 
ضۈپەتٍەرٔىڭ ۋەھىٍَەر ثىٍەْ ثىۋاضتە ٍبوي  ٔېّىٕي ضۈپەتٍەپ وەٌگۀٍىىي ٔبِەٌۇَ ثوٌغبْ ثۇ

 ۋاضتىٍىه ِۇٔبضىۋىتي ثوٌغبْ غەٍئىٍەرٔي ثىٍذۈرىذۇ دەپ لبراٍّىس.  
ٌولّبْ  –ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ثبرٌىك ٔۇزۇي تەرتىپٍىرىذە ئۀئبَ 

تىىي ئبٍەت – 43ئبٍىتىٕي دۇخبْ  – 62ضۈرىٍىرىٕىڭ ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ٌېىىٓ، ضۈرىٕىڭ 
ئبٍىتىٕي ثۇ ضۈرىٕىڭ  – 60ئېتىرازغب جبۋاپ ضۈپىتىذە ئولۇظ ِۇِىىٓ. ٍۀە ئىطرا ضۈرىطىٕىڭ 

ئبٍىتىگە ئىساھبت ضۈپتىذە ئولۇظ ِۇِىىٓ. ثۇ تەلذىردە ضۈرىٕي دۇخبٔذىٓ وېَىٓ ۋە  – 62
ِىُ  –ئىطرادىٓ ئبٌذىٕمي ئورۇٔغب تىسىع وېرەن. ٌېىىٓ، ثۇ ئەھۋاٌذا دۇھبٕٔي ھب 

ٓ ئبٍرىپ چمىع وېرەن، ثۇ توغرا ثوٌّىطب وېرەن. ئوچۇق لىٍىپ ئېَتطبق، ثىسِۇ ثۇ ئبئىٍىطىذى
 ضۈرىٕي لبٍطي ئورۇٔغب تىسىػٕي ثىٍەٌّەً لبٌذۇق. 

ئبٌالھ ٔىڭ ٔەثىٍىرىگە ٍبردەَ لىٍىذىغبٍٔىمىغب دائىر ۋەدىطىٕي ئەضٍىتىػي، ثۇ ضۈرىٕىڭ 
ىۋاتمبْ ثىر ِەزگىٍذە ٔبزىً ٔبھبٍىتي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئېغىر وۈٍٔەرٔي ثېػىذىٓ ئۆتىۈز

ٍىٍىذا،  – 10(. ثۇ تەخّىٕەْ رىطبٌەتٕىڭ  172 – 171ثوٌغبٍٔىمىغب ئىػبرەت لىٍّبلتب ) 
ئەلەثە ثەٍئىتي ئبرلىٍىك ِەدىٕە ئۈِىذىٕىڭ غەوىٍٍىٕىػىذىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ِەٌۇَ 

 ثوٌّبلتب.
 – 11 – 1ذۈرۈغتۇر. ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي ئىٕطبٕٔىڭ ئبخىرەت ئېڭىٕي غەوىٍٍۀ

لىٍىٕغۇچىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىع ئبضبش لىٍىٕغبْ ِەوىە ضۈرىٍىرىٕىڭ  خىتبةئبٍەتٍەردە، 
ئۇضٍۇثي ٔبِبٍەْ لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ئبٍەتٍەر لىطمب، دىممەت تبرتىذىغبْ ۋە تەضىرى لىٍغۇچي 
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بْ، ٌېىىٓ ثۇ ئبالھىذىٍىىىە ئىگە. ضۈرىٕىڭ دەضٍەپىي ئۈچ ئبٍىتىذە ئۈچ ضۈپەت ثبٍبْ لىٍىٕغ
ضۈپەت ئىگە ثوٌغۇچىالر تىٍغب ئېٍىّٕىغبْ. ٍۀي ثۇ ئبٍەتٍەردە ئبالھىذىٍىىٍەر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ، 
ئەِّب ثۇ ئبالھىذىٍىه ٍبوي ضۈپەتٍەر ثىٍەْ ٔېّىٕىڭ ٔەزەردە تۇتۇٌغبٍٔىمي ئېٕىك ثبٍبْ 

 لىٍىّٕىغبْ. 

 (3تَّالَِياِت ذِْكًرا )( فَال2( فَالزَّاِجَراِت َزْجرًا )1َوالصَّافَّاِت َصفِّا )
ضەپ تىسغبٔالر ۋە تىسىٍغۇچىالر، ۋازوەچتۈرۈپ ئبٌذىٕي توضمبٔالر،  –ضەپ » 

 (.  3 – 1« ) ئبرلىذىٓ وەٌگۀٍەر ثىٍەْ لەضەِىي،...  –ئبگبھالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ ئبرلب 
ثەٌىىُ، ثۇ ٍەردە ضۈپىتي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ غەٍئي ۋەھىٌ ثوٌطب وېرەن. چۈٔىي، ضەپ ثىر 

ثىر ِۀب غەوىٍٍۀذۈرۈظ » ٍبٔغب تىسىٍىػٕي ئىپبدىٍەٍذۇ. تىالۋەتّۇ  –ەت ثىٍەْ ٍبْ ِەلط
دېّەوتۇر. « ٍبٔغب تىسىٍىػي  –ئۈچۈْ ھەرىپٍەرٔىڭ، وەٌىّىٍەرٔىڭ، جۈٍِىٍەرٔىڭ ٍبْ 

ضبھبثىٍەرٔىڭ لبرىٍَىرى ۋە تبثىئىٕىالرٔىڭ ئبٌىٍّىرىذىٓ لبتبدە ثىٕٕي دىئبِە ثۇ ضۈپەتٍەر 
 ئولۇپ، ئۇٔىڭغب ئەگەغىۀٍەرٔىڭ ٔەزەردە تۇتۇٌغبٍٔىمىٕي ئېَتمبْ. ثىٍەْ ۋەھىَٕي

داۋاَ لىٍغبْ ئبٍەتٍەرٔىڭ ۋەھىٌ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌىػي ثۇ تەثىرٔىڭ توغرا 
ئىىۀٍىىىٕي وۈچەٍتّەوتە. ثوٌۇپّۇ ثۇ ئبٍەتٍەردە ۋەھىٌ ِۀجەضىٕىڭ ِۇھبپىسەت ئبضتىغب 

 (.  10 – 6ٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ ) ئېٍىٕغبٍٔىمي ھەلمىذىىي ثبٍبٔالر وىػى
ضۈرىذە تەۋھىذ ِەضىٍىطي ئبٍەتٍەردە ٍېپىك ھبٌذا تەوىتٍۀگەْ. ئىٕطبٕٔىڭ الٍذىٓ 

(. ئىٕىبرچىالرٔىڭ ئبٌالھ ٔىڭ  11ٍبرىتىٍغبٍٔىمي ثۇ ضۈرىذە ئىّب لىٍىپ ئۆتۈٌگەْ ) 
ۇپّۇ ئۇالرٔىڭ (. ثوٌ 14ئبٍەتٍىرىٕي وۆزگە ئىٍّبٍذىغبٍٔىمي تىٍغب ئېٍىپ ئۆتۈٌگەْ ) 

ثىس ئۆٌۈپ توپىغب ۋە لۇرۇق ضۆڭەوىە ئبٍالٔغبٔذىٓ وېَىٓ راضتال » ئبخىرەتٕي ئىٕىبر لىٍىپ 
(. ثۇ پەلەت ئبٌالھ ٔىڭ ئۆزٌىرى ئۈضتىذىىي ثۇٔچە  16دېَىػٍىرىچۇ تېخي؟ ) « تىرىٍەِذۇق؟ 

ٓ ئەجرىٕي ۋاضتىٍىك غەوىٍذە ئىىبر لىٍىػال ثوٌۇپ لبٌّبً، ئۆزىٕىڭ لىٍّىػٍىرىذى
جبۋاپىبرٌىممب تبرتىٍىػتىٓ لبچمبٍٔىمتۇر. جىٕبٍەت ۋە گۇٔبھٕي ئبدەتىە ئبٍالٔذۇرىۋاٌغبٔالرٔىڭ 

(.  34 – 18ئبخىرەتٕي ئىٕىبر لىٍىػىّۇ چۈغۀگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ئەھۋاي ئەِەش ) 
 ئبٍەتٍەر ثوٍىٕچە ٍبِبٔالر ئبٌىذىغبْ جبزا ۋە ٍبخػىالر ئبٌىذىغبْ ِۇوبپبت ثبٍبْ لىٍىٕغبْ.
ئىالھىٌ لبٔۇْ ٔبھبٍىتي ئېٕىك ثوٌۇپ، ٍبِبٔالر جبزاٌىٕىذۇ، ٍبخػىالر ِۇوبپبتٍىٕىذۇ. 

ٔي غىپي وەٌتۈرۈغىٕىڭ ھېچمبٔذاق «ثوۋىٍىرىٕىڭ ٍوٌي  –ئبتب » ٍبِبٔالرٔىڭ ئۆزٌىرىگە 
لىّّىتي ٍوق ئىىۀٍىىىٕي ثىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ ھەزرىتي ئىجراھىُ ِىطبي لىٍىپ تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. ثۇ 

ثوۋىّىسٔىڭ ٍوٌىذىٓ ِبڭىّىس دېگۈچىٍەرگە، ئىّبْ پىػىۋاضي  –ك چولۇَ ئبتب ئبرلىٍى
 –ئۇالر ئبتب » ئىجراھىّٕىڭ ٍوٌىٕي تۇت دېّەوتە. ٌېىىٓ، ئۇالر خبتب ٍوٌٕي تبٌٍىغبْ: 

 69« ) ثوۋىطىٕىڭ ٍوٌىذىٓ ٍۈگۈردى  –ثوۋىٍىرىٕي خبتب ٍوي ئۈضتىذە تبپتي. ٌېىىٓ ئۇالر ئبتب 
– 70 .) 

ڭ ِۇوبپبتي تولمۇز رەضۇي ئۈضتىذىٓ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ٍۀي، ھەزرىتي ٔۇھ، ٍبخػىالرٔى
ھەزرىتي ئىجراھىُ، لۇرثبٍٔىك لىٍغبْ ئوغٍي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ لىططەدە ئىطّي زىىىر لىٍىّٕبضتىٓ 
تىٍغب ئېٍىٕغبْ ھەزرىتي ئىطّبئىً، ھەزرىتي ئىطھبق، ھەزرىتي ِۇضب، ھەزرىتي ھبرۇْ، ھەزرىتي 

 (.    148 – 75ي ٌۇت، ھەزرىتي ٍۇٔۇش ) ئىٍَبش، ھەزرىت
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ثوٌۇپّۇ ھەزرىتي ئىجراھىُ لىططەضي ثۇ ضۈرىذە تىٍغب ئېٍىٕىپ، ثبغمب ضۈرىٍەردە ھەزرىتي 
ئىجراھّي ھەلمىذە ثبٍبْ لىٍىّٕىغبْ ثىر ۋەلە، ٍۀي ھەزرىتي ئىجراھىّٕىڭ ثىر تبي ئوغٍىٕي 

ۇ ضۈرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ثۇ ئبرلىٍىك لۇرثبْ لىٍىپ چۈظ وۆرۈغىذىٓ ئىجبرەت ئېغىر ئېّتىھبْ ث
لۇرثبٍٔىك ثەرِەً تۇرۇپ ِۇوبپبتمب / ٔەتىجىگە ئېرىػىىٍي ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىذىٓ ئىجبرەت 

ثىس ھەلىمەتەْ » لىٍىٕغۇچىالرٔىڭ ئېڭىغب ضىڭذۈرۈظ ِەلطەت لىٍىّٕبلتب:  خىتبةھەلىمەت، 
 «:ٍبخػي ئىع لىٍغۇچىالرٔي ِۇغۇٔذاق ِۇوبپبتالٍّىس 

( فَػَلمَّا بَػَلَغ َمَعُو السَّْعَي 101( فَػَبشَّْرنَاُه بُِغََّلـٍ َحِليٍم )100ْب ِل ِمَن الصَّاِْلِنَي )َربّْ ىَ 
قَاَؿ يَا بُػَِنَّ ِإِنّْ أََرى ِٓت اْلَمَناـِ َأِنّْ أَْذَِبَُك فَاْنظُْر َماَذا تَػَرى قَاَؿ يَا أََبِت افْػَعْل َما تُػْؤَمُر 

( َونَاَديْػَناُه َأْف 103( فَػَلمَّا َأْسَلَما َوتَػلَُّو لِْلَجِبنِي )102ُو ِمَن الصَّاِبرِيَن )َسَتِجُدِن ِإْف َشاَء اللَّ 
 (105( َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤيَا ِإنَّا َكَذِلَك َّمْزِي اْلُمْحِسِننَي )104يَا ِإبْػَراِىيُم )

بھبٍىتي ِۇالٍىُ ثىر ثىس ئىجراھىّغب ٔ«.  ىُ! ِبڭب ثىر ٍبخػي پەرزۀت ئبتب لىٍغىٓرەثج»  
ئوغۇي ثىٍەْ خۇظ خەۋەر ثەردۇق. ئۇ ئىجراھىّٕىڭ ئىع ـ وۈغٍىرىگە ٍبرىغۇدەن ثوٌغبْ 

چۈغەپتىّەْ، ئوٍالپ پ ئي ئوغٍۇَ! ِەْ ضېٕي ثوغۇزالپ لۇرثبٍٔىك لىٍى »چبغذا، ئىجراھىُ: 
ثۇٍرۇٌغبْ ئي ئبتب! ٔېّىگە  »دېذى. ئۇ ئېَتتي: «  ؟لبراٍطەْلبٔذاق  ضەْ ثۇٔىڭغبثبلمىٕب! 

«.  ( ِېٕي ضەۋر لىٍغۇچي تبپىطەْ ئۇٔىڭغب خبٌىطب ) ئبٌالھثوٌطبڭ، غۇٔي ئىجرا لىٍغىٓ، 
(  ٍۀي ئوغٍىٕي ثوغۇزالظ ئۈچۈْ ( ثوٍطۇٔذى، ئىجراھىُ ئۇٔي ) ٔىڭ ئەِرىگەهللا ا ئىىىىطي )

 ٍۀي ( چۈغٕي ئىػمب ئبغۇردۇڭ ) ھېٍىمي ئي ئىجراھىُ! ) »ٍېٕي ٍبتمۇزدى. ثىس ئۇٔىڭغب: 
دەپ ٔىذا لىٍذۇق. ثىس ھەلىمەتەْ ٍبخػي ئىع «  ( چۈغۈڭذە ثۇٍرۇٌغبٕٔي ثەجب وەٌتۈردۈڭ

  .( 105 – 100) لىٍغۇچىالرٔي ِۇغۇٔذاق ِۇوبپبتالٍّىس 
ثبرٌىك ئبزغۇٍٔۇلٕىڭ تەوتىذە ئبٌالھ تەضەۋۋۇرىذىىي خبتب چۈغۀچە ٍبتىذۇ. ثۇ 

ضىۋەتٕي ئۈزۈپ تبغالٍذىغبْ غېرىه ئبزغۇٍٔۇلٕىڭ ئەڭ ئبٌذىذا ئبٌالھ ثىٍەْ ثىۋاضتە ِۇٔب
وەٌّەوتە. وۆرۈٔذىغبْ ۋە وۆرۈّٔەٍذىغبْ ثىر لبتبر ٔەرضىٍەرگە ئبٌالھ لب ئبئىت ضۈپەتٍەرٔي 

لۇدرەت ئىگىطي ثوٌغبْ رەثجىڭ ئۇالرٔىڭ » (. ھبٌجۇوي:  166 – 149ثېرىع غېرىىتۇر ) 
 (. 180« ) ضۈپەتٍىگۀٍىرىذىٓ پبوتۇر 

وەٌىّىطي « ِۇخالضىٓ » رىذە ئەڭ وۆپ ئىػٍىتىٍگەْ ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطىٕي ضۈ
ئىّبٔىٕي ضبپ ۋە پبن تۇتۇظ تىرىػچبٍٔىمىٕي ئبٌالھ وۈچەٍتىپ » گەۋدىٍۀذۈرِەوتە. ٍۀي: 

ٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثۇ وەٌىّە، ثۇ ضۈرىذىال ثەظ لېتىُ تىٍغب  8لۇرئبٔذا «. ثەرگەْ ثۀذىٍەر 
ضۈرىطي دەپ ئبتىطبلّۇ « ئىخالش » ا، ِەزوۇر ضۈرىٕي ئېٍىٕغبْ. ثۇ ٔولتب ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذ

 خبتبالغّبٍّىس. 
 رەثجىُ! ثىسٔي ِۇخٍىص ثوٌغبْ ۋە ئىخالش ثېرىٍگەْ ثۀذىٍەر لبتبرىذىٓ لىٍغىٓ!  

 
 

 لەضەش ضۈرىطي
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 – 25وەٌىّىطىٕىڭ وۆپٍۈن غەوٍي ثوٌۇپ، ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ « لىططە » ، «لەضەش » 

 ئىطىُ لىٍىپ لوٍۇٌغبْ. ئبٍىتىگە ئبضبضەْ ثۇ ضۈرىگە
ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. دەضٍەپىي ٔۇزۇي تەرتىپٍىرىذە ئىطرا ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىغب 
تىسىٍغبْ. ِەزِۇْ ئىتىجبرى ثىٍەْ ضۈرە ثىر پۈتۈٍٔۈوىە ئىگە. ضۈرىٕىڭ ئىچىذىىي ثبٍبٔالردا 

ە رەضۇٌۇٌالھمب ئبٍىتىذ – 20ٔبزىً ثوٌۇظ تبرىخىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ٍىپ ئۇچي ثبر. ضۈرىٕىڭ 
ئبٍەت  – 24لبرغي تەٍَبرالٔغبْ ضۈٍمەضتتىٓ ۋاضتىٍىك ھبٌذا خەۋەر ثېرىٍگەْ. 

 رەضۇٌۇٌالھٕىڭ تبٍىف ضەپىرىٕي ئەضٍىتىذۇ. 
 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ دېَىػىە ثوٌىذۇ. – 10ثۇ ئىػبرەتٍەر ئبضبضىذا ضۈرىٕي دەۋەتٕىڭ 
ِۈٌه ئەخاللي تېّب  –ئبرلىٍىك ِبي (  82 – 76ضۈرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ لبرۇْ لىططەضي ) 

لبرۇْ ئوثرازى،  –ھبِبْ  –لىٍىٕغبْ. ضۈرىذە ئبضبضەْ تەپطىٍي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ پىرئەۋْ 
ئىمتىطبد ئۈچجۇٌۇڭىٕي تەِطىً لىٍّبلتب. ئەگەر ثۇ  –ھولۇق  –ئىجتىّبئىٌ ھبٍبتتىىي ضىَبضەت 

اِىت غەوٍىذىىي ضىَبضەت ِەٍذأغب ئۈچ وۈچ زاٌىُ ثوٌطب، زۇٌۇَ ئۈضتىگە ثىٕب لىٍىٕغبْ ثىر پىر
وېٍىذۇ. ثۇ ئۈچ وۈچٕىڭ ثىرٌەغّىطي، وۈچٕي ئىالھالغتۇرىذۇ. ِبٔب ثۇ ِەزوۇر ثۆٌەوٕىڭ ئبٔب 

 تېّىطي.
لەضەش ضۈرىطي ِۇلبتتبئب ھەرىپٍىرى ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ضۈرىٍەردىٓ ثىرى. ضۈرىذە ِۇضب 

ئىّبٍٔىك ثىر توپٍۇَ » برلىٍىك (. ثۇ لىططە ئ 46 – 3لىططەضي ئبضبضىٌ ئورۇٔذا تۇرىذۇ ) 
 (.  3ِەلطەت لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ، لىططە ثبغٍىٕىػتىال تەوىتٍىٕىذۇ ) « غەوىٍٍۀذۈرۈظ 

لۇرئبٕٔىڭ ثىر لبٔچە ضۈرىطىذە ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ لىططەضي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ٌېىىٓ، ھەر 
ۀب ٔولتىطىذىٓ لىططەدە تەوىتٍۀگەْ ِەلطەت ئوخػبغّبٍذۇ. لۇرئبٔذا ثىر لىططۀىڭ ِ

ثىر تەورارالٔغبْ غەوٍي ٍوق دېطەوّۇ ثوٌىذۇ. ثۇ لىططەدىىي ھەزرىتي ِۇضب  –ثىرِۇ 
لىططەضي، ۋەلەٌەرٔي ئەڭ ثبغتىٓ، ٍۀي پىرئەۋىٕٕىڭ ِىطىردا دۆٌەت تېرورى ئېٍىپ ثېرىػمب 

 ثبغٍىغبْ تبرىخىذىٓ ثبغالٍذۇ:

ُهْم يَُذبُّْح أَبْػَناَءُىْم ِإفَّ ِفْرَعْوَف َعََّل ٓت اْْلَْرِض َوَجَعَل أَْىلَ  َها ِشيَػًعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنػْ
 َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُىْم ِإنَُّو َكاَف ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 

غۈثھىطىسوي، پىرئەۋْ ) ِىطىر ( زېّىٕىذا ) زوِىگەرٌىىتە ( ھەددىذىٓ ئبغتي، » 
ىس ۋە وۈچطىس لىٍّبلچي ثوٌذى. ) ثۇ ئبھبٌىطىٕي ثۆٌەوٍەرگە ثۆٌۈپ، ئۇالردىٓ ثىر تبئىپۀي ئبج

ضەۋەپتىٓ ( ئۇالرٔىڭ ئوغۇٌٍىرىٕي ئۆٌتۈرۈپ، لىسٌىرىٕي ) خىسِەتىە ضېٍىع ئۈچۈْ ( تىرىه 
 (.  4« ) لبٌذۇردى، پىرئەۋْ ھەلىمەتەْ ثۇزغۇٔچىالردىٓ ئىذى 

لىططۀىڭ وۆرۈٔگەْ ثبظ لەھرىّبٍٔىرى ِۇضب ۋە پىرئەۋْ ثوٌۇپ، وۆرۈّٔىگەْ ۋە 
ئۈضتي لەھرىّبٍٔىرى ِەزٌۇِالر ثىٍەْ زاٌىّالردۇر. ئبٌالھ ٔىڭ ھەر چبغذىىي ِۇرادى زاِبٔالر 

 «.ِەزٌۇِالرٔي ِەزٌۇَ ھبٌىتىذىٓ لۇتۇٌذۇرۇظ » ٔبھبٍىتي ئېٕىك: 

 نيَ َونُرِيُد َأْف َٔمُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِٓت اْْلَْرِض َوَّمَْعَلُهْم أَِئمًَّة َوَّمَْعَلُهُم اْلَوارِثِ 
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ثىس ) ِىطىر ( زېّىٕىذا ثوزەن لىٍىٕغبْ / زۇٌۇِغب ئۇچرىغبٔالرغب ِەرھەِەت لىٍىػٕي ئىرادە » 
لىٍىّىس، ئۇالرٔي ٍوٌجبغچىالردىٓ لىٍىػٕي، ئۇالرٔي پىرئەۋْ ۋە ئۇٔىڭ لەۋِىٕىڭ ) ِۈٌىىگە / 

 (. 5« ) دۆٌىتىگە ( ۋارىص لىٍىػٕي ئىرادە لىٍىّىس 
ئەِەش. ثۇ ضەۋەپتىٓ لۇرئبْ « تبرىخ ئەٍٕىىي » ٍبوي «  ۋەلۀبِە» لۇرئبْ لىططەٌىرى، 

لىططەٌىرىذىٓ ثەٌگىٍىه ثىر تبرىخي ۋەلۀي ئەوىص ئەتتۈرىػىٕي خىَبي لىٍىع ھبِبلەتٍىه 
لىٍىٕغۇچىغب ثېرىذىغبْ ٔەضىھەت، وۆرضىتىذىغبْ ٍوي،  خىتبةثوٌىذۇ. لۇرئبٕٔىڭ وۆزى دائىّب 

 خىتبةْ ثۇ ٔولتىالرغب دىممىتىٕي ِەروەزٌەغتۈرىذۇ ۋە ٍۈزٌۀذۈرىذىغبْ ٍۆٔىٍىػتە ثوٌۇپ، لۇرئب
لىٍىٕغۇچىغب دېّەوچي ثوٌغبْ ھەلىمەتىە ئەھّىَەت ثېرىذۇ. ثۇ ھەلىمەتٕي ثىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ 

ئۆزىگە  –ھەر پۇرضەتٕي چىڭ تۇتىذۇ. لۇرئبٕٔىڭ پەلەت ثىرال دەردى ثبر، ٍۀي ئىٕطبْ ئۆز 
وٌي ثىٍەْ ٍوق لىٍّىطۇْ، ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىگە زۇٌۇَ لىٍّىطۇْ، ئەثەدىٌ ضبئبدىتىٕي ئۆز ل

 ِۇۋاپىك ھەرىىەت لىٍطۇْ. ثۇ ضۈرىذىّۇ ثۇ پرىٕطىپ ئۆزگەرِەٍذۇ. 
(. ثۇ ثبٍبٔالر  13 – 7ضۈرىذە ِۇضبٔىڭ ثوۋالٍىك دەۋرىذىٓ لىطمىچە ثبٍبٔالر ثېرىٍىذۇ ) 

ّەوتە. دەرۋەلە ئبرلىٍىك، ئبٌالھ خبٌىطب ِۇضبٔي پىرئەۋٕٔىڭ لۇچىمىذا چوڭ لىٍىذۇ، دېَىٍ
غۇٔذاق ثوٌغبٔىذى. ِۇضب، ئۆزىٕي ئۆٌتۈرۈظ ئۈچۈْ ثبرٌىك ٍېڭي تۇغۇٌغبْ ثوۋالالرٔي 
ئۆٌتۈرگىذەن دەرىجىذە وۆزى لبْ ثىٍەْ توٌغبْ پىرئەۋٕٔىڭ لۇچىمىذا چوڭ ثوٌغبٔىذى. 

 دېگەْ« ئبٌالھ خبٌىطب، دىٕىغب ثىر وبپىرٔىڭ لوٌي ثىٍۀّۇ ٍبردەَ لىٍىذۇ » رەضۇٌۇٌالھٕىڭ 
 ضۆزى، تبرىخٕىڭ ثۇ تىٍىّىذا پەرىمٍىك غەوىٍذە ۋۇجۇدلب چىممبٔىذى.

لىططە ِۇضبٔىڭ ثوۋالٍىمي ھەلمىذە توختۇٌۇپ، ثىردىٕال ٍىگىتٍىه دەۋرىگە ئۆتىذۇ. ثۇ 
ئبرىٍىمتب ِۇضب ضبراٍذا غبھسادە ضۈپىتىذە چوڭ ثوٌغبْ، ٔبھبٍىتي ٍبخػي تەھطىً وۆرگەْ، 

ٌغبْ ثوٌۇپ، ضەرخىً ئۇضتبزالردىٓ دەرش ئبٌغبٔىذى. ٍبخػي تەرثىَچىٍەر لوٌىذا چوڭ ثو
ٔەتىجىذە پىرئەۋْ لوغۇٔىذا ھەر خىً ۋەزىپىٍەرٔي ئۆتەپ، ھەثەغطتبْ ٍۈرۈغىگە لۇِبٔذأٍىك 
لىٍىپ زەپەر لبزأغبْ. لۇرئبْ ثۇ تبرىخي ِەٌۇِبتالر ئۈضتىذە توختبٌّبٍذۇ. ضۆزٔي ئۇدۇي ِۇضب 

 ذۇ:ضەۋەپچي ثوٌغبْ ثىر ۋەلەگە ئېٍىپ وېٍى
ِۇضب غەھەر ئبھبٌىطىذىٓ ھېچ وىػىٕي وۆرگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ۋالىتتب )ٍۀي چۈغٍۈن 
ئۇٍمىذىىي چبغذا( غەھەرگە وىردى، ئۇ غەھەردە ئىىىي وىػىٕىڭ ئۇرۇغۇۋاتمبٍٔىمىٕي وۆردى. 
)ئۇرۇغۇۋاتمبٔالردىٓ( ثىرى ئۆز لەۋِىذىٓ ثوٌطب، ٍۀە ثىرى ئۇٔىڭ دۈغّىٕي ئىذى. ئۆز 

وٌغبْ ئبدەَ دۈغّىٕىگە لبرغي ئۇٔىڭذىٓ ٍبردەَ تىٍىذى. ِۇضب ئۇٔي ِۇغت ثىٍەْ لەۋِىذىٓ ث
ثۇ غەٍتبٕٔىڭ ئىػىذۇر، غۈثھىطىسوي، غەٍتبْ  »ثىرٔي ئۇرۇپ ئۆٌتۈرۈپ لوٍذى. ِۇضب ئېَتتي: 

 (.  15)  « ئبزدۇرغۇچي ئبغىبرا دۈغّۀذۇر
رضە غۇوي، ئۇ ۋەلە ئۆزى ھەزرىتي ِۇضب ئىالھىٌ ٔبزارەت ئبضتىذا ثوٌۇپ، ِەٌۇَ ثوٌغبْ ٔە

 دېگۈزگۀىذى. « ثۇ غەٍتبٕٔىڭ ئىػىذۇر » خبٌىّبضتىٓ ثوٌغبٔىذى. چۈٔىي، ئبٍەت ِۇضبغب : 
ثۇ ٔولتىذا ثىر ئبز توختىالٍٍي. ٔېّە ئۈچۈْ غەٍتبٕٔىڭ ئىػي؟ ھبٌجۇوي، ِۇغتٕي غەٍتبْ 

ِۇضب ِۇٔذاق  ئبتّىغبٔىذى. ِىطىرٌىك وىػىٕي غەٍتبْ ئۆٌتۈرِىگۀىذى. ئبٍەتٕىڭ داۋاِىذا
دەپ خبتبٌىمىٕي ئېتىراپ لىٍغبْ « رەثجىُ! ِەْ ھەلىمەتەْ ئۆزەِگە زۇٌۇَ لىٍذىُ! » دەٍذۇ : 

دەپ تەۋثە لىٍغبٔىذى. ئەگەر ثۇ غەٍتبٕٔىڭ ئىػي ثوٌغبْ « ِېٕي ِەغپىرەت لىٍغىٓ » ۋە 
 ثوٌطب، ِۇضب ٔېّە ئۈچۈْ ِەغپىرەت تىٍەٍذۇ؟ تەۋثە لىٍىػىٕىڭ ھبجىتي ٍوق ئىذى. 
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رئبْ ۋەھىَٕىڭ ئىٕطبٔذا ثەرپب لىٍّبلچي ثوٌغبْ ِىطٍىطىس چۈغۀچە ِبٔب ثۇ ٔولتىذا لۇ
ئۆزىٕي ٔبِبٍەْ لىٍىذۇ. ثۇ ثبٍبٔالر ئبرلىٍىك گۇٔبھىبرٔىڭ، ئۆزىٕي ضبدىر لىٍغبْ گۇٔبھٕىڭ ثىر 
 پبرچىطي ھبٌىغب وەٌتۈرۋاٌّبضٍىمي، گۇٔبھٕي ئۆزىگە ئېٍىۋاٌّبضٍىمي ئوتتۇرىغب لوٍۇٌىذۇ. ئەگەر
گۇٔبھىبر ضبدىر لىٍغبْ گۇٔبھٕىڭ ثىر پبرچىطىغب ئبٍٍىٕىپ، گۇٔبھٕي ئۆزىٕىڭ پبرچىطي دەپ 
لبرىۋاٌطب، لبٔذاق لىٍىپ تەۋثە لىٍىذۇ؟ ئۇ گۇٔبھتىٓ لبٔذاق لۇتۇٌىذۇ؟ ثۇ ئەھۋاٌذا گۇٔبھٕي 
تبغالظ، ئىٕطبٔغب خۇددى ئۆزىٕىڭ جىطّىذىٓ ثىر پبرچىٕي ئېٍىپ تبغٍىۋەتىۀذەن تۇٍغۇ 

ۀذۈرىذىغبٍٔىمي ئۈچۈْ، تەۋثە لىٍىپ گۇٔبھتىٓ پبوٍىٕىػٕىڭ ئورٔىغب ئۆزىٕي ئبلالغمب غەوىٍٍ
ئىپبدىطي ثىٍەْ ۋەھىٌ « ثۇ غەٍتبٕٔىڭ ئىػىذۇر » ثبغالٍذۇ ۋە پبتمبلمب تېخىّۇ پبتىذۇ. ِبٔب ثۇ، 

ثەرپب لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئبڭذۇر. ۋەھىٌ گۇٔبھٕي لۇتۇٌۇظ وېرەن ثوٌغبْ ثىر ٍۈن، ٍۇٍۇپ 
ٕىػي زۆرۈر ثوٌغبْ ثىر وىر دەپ وۆرضىتىع ئبرلىٍىك گۇٔبھىبرالرغب ئەڭ چوڭ ھەدىَۀي تبغٍى

 ثەرِەوتە. 
رەثجىُ! ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ گۇٔبھىبرالرغب ۋە زۇٌۇَ لىٍغۇچىالرغب ھەرگىسِۇ ٍبردەَ » 

 (.  17« ) لىٍّبٍّەْ 
ردەَ لىٍىّەْ دېّەن، ِۇضبٔىڭ ئەضٍي گۇٔبھي، گۇٔبھىبر ۋە ھەلطىسٌىك لىٍغبْ ثىرضىگە ٍب

دەپ ثىگۇٔبھ ثىرضىٕي ئۆٌتۈرۈپ لوٍۇظ ئىذى. تبضبدثىٌ ضبدىر ثوٌغبْ ثۇ جىٕبٍەت ٔەتىجە 
ثىسدىٓ ) ثىسٔىڭ » ثوٌۇپ، ضەۋەپ گۇٔبھىبرغب ٍبردەَ لىٍىع ئىذى. ٔېّە ئۈچۈْ؟ ضەۋەثي 

َەت ، ٍۀي ئەضەثىَەت ) تەرەپجبزٌىك ( ئىذى... ثۇ ۋەلە ئبرلىٍىك ثبرٌىك ئەضەثى«لەۋِذىٓ ( 
/ تەرەپجبزٌىك ) خبتب ثوٌغبْ تەلذىردىّۇ ِىٍٍىتي، ٍېمىٕي تەرەپتە تۇرۇظ (ٔىڭ جىٕبٍەت ثىٍەْ 
ئوخػبظ ئىىۀٍىىي ئىّب لىٍىٕغبْ. تەثىئىَىي، ثۇ ئبرلىٍىك تبرىخىٌ ٍەھۇدىٌ 
لەۋِىَەتچىٍىىىّۇ تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ثەٌىىُ، ثۇ ئبرلىٍىك ِەوىىذە ثۇٔىڭغب ئوخػبظ ثىر 

ۇٌۇٌالھٕىڭ لبٔذاق پوزىتطىَىذە ثوٌىػي ھەلمىذە تەٌىّبت ثېرىٍگەْ ثوٌىػىّۇ ۋەلەٌەردە رەض
 ِۇِىىٓ. 

ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ثۆٌۈِذە پىرئەۋٕٔىڭ لبِچىطي ِۇضبٔىڭ ھبضىطىغب ٍېڭىٍگۀٍىىي ثبٍبْ 
لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، تبرىخ ٍۀە ثىر لېتىُ ھەر پىرئەۋٕٔىڭ ثىر ِۇضبضي ثوٌىذىغبٍٔىمىغب غبھىت 

 ثوٌغبٔىذى.
لبٍغۇالر، ھەٍرأٍىك  –لىططە ثوٍىٕچە ئىچىي دۇَٔبدىىي تولۇٔۇغالر، ئۀذىػە ۋە غەَ 

تەرىپي گەۋدىٍۀذۈرۈٌگەْ. « ثەغەرى » تۇٍغۇضي ۋە خبتبٌىمٍىرى ثىٍەْ ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ 
غۈثھىطىسوي، ضەْ » لىٍىٕغبْ  خىتبةچۈٔىي، ثۇ لىططەدىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ۋە رەضۇٌۇٌالھمب 

ٕي ھىذاٍەت لىالٌّبٍطەْ، ٌېىىٓ ئبٌالھ توغرا ٍوٌغب ٍېتەوٍىٕىػٕي خبٌىغۇچىٕي خبٌىغبْ ئبدىّىڭ
( ئبٍىتىّۇ، ثۇ لىططە ئبرلىٍىك دېّەوچي ثوٌغبْ ِەلطەتٕي  56« ) ھىذاٍەت لىٍىػٕي خبالٍذۇ 

(  75 – 47تبِبٍِىغۇچي خبراوېتىرگە ئىگە. ثۇ ئبٍەتٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ئۇزۇْ ثىر ثۆٌەن ) 
رٔىڭ ثەغەرى تەثىئىَتي ۋە ۋەھىَٕىڭ ئىالھي ِۀجەضىگە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي پەٍغەِجەرٌە

ئبغذۇرىذۇ. ثۇ ثۆٌەوتە، ئىٕىبرچي توپٍۇِالرٔىڭ ئبلىۋەتٍىرى ئەضٍىتىٍىپ، ثىر توپٍۇِٕي 
 ٔېّىٕىڭ ھبالوەتىە ئېٍىپ ثبرىذىغبٍٔىمىٕي ئېٕىك ثىر ئىپبدە ثىٍەْ ئوتتۇرىغب لوٍىذۇ:

 اْلُقَرى ِإَلَّ َوأَْىُلَها ظَاِلُموفَ  َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي  
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ثىرىگە ( زاٌىُ ثوٌّىغىچە ھبالن  –ثىس ھېچمبٔذاق ثىر ِەٍِىىەتٕي ئبھبٌىطي ) ثىر » 
 (.  59« ) لىٍغۇچي ثوٌّىذۇق 

ئبٔذىٓ ضۆز ھېطبپ وۈٔىذىىي ِەھىىّىگە وەٌتۈرۈٌىذۇ. ھەر وىػىٕىڭ ئبخىرەت ۋە 
ىرى ثىٍەْ غەوىٍٍۀذۈرىذىغبٍٔىمي ٍۀە ثىر لېتىُ ئبلىۋىتىٕي، ثۇ ھبٍبتتب لىٍغبْ لىٍّىػٍ

پىرئەۋْ  –پىرئەۋْ لىططەضىذە ثبغمب ضۈرىٍەردىىي ِۇضب  –تەوىتىٍىٕىذۇ. ثۇ ضۈرىذىىي ِۇضب 
لىططەضىذىٓ پەرىمٍىك ھبٌذا لبرۇْ ئوثرازى گەۋدىٍۀذۈرۈٌگەْ ثوٌۇپ، لبرۇْ ئىمتىطبدىٌ 

بت وۈچٕي تەِطىً لىٍغبْ. پىرئەۋْ وۈچٕي، پىرئەۋْ ضىَبضىٌ وۈچٕي ۋە ھبِبْ ثَۇروو
تۈزۈِىٕىڭ ثىر پبرچىطي ثوٌغبْ لبرۇْ، لۇرئبٕٔىڭ غبھىتٍىمي ثىٍەْ ِەٌۇَ ثوٌغىٕىذەن پىرئەۋْ 

(. ھەتتب ثۀي ئىطرائىً ِۀجەٌىردىٓ ِەٌۇَ  76لەِىذىٓ ئەِەش، ِۇضب لەۋِىذىٓ ئىذى ) 
ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ غەزىٕىٍىرىٕىڭ ثوٌىػىچە ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ تۇلمىٕي ئىذى. ئۇ غۇٔذاق ثىر ثبً 

(. ئۇٔي لبرۇْ  76ئبچمۇچٍىرىٕي وۆتۈرۈظ ثىر جبِبئەگىّۇ ھەلىمەتەْ ئېغىرٌىك لىالتتي ) 
ِۈٌۈوىە ثوٌغبْ چۈغۀچىطي ئىذى. چۈٔىي ئۇ ئۆزىگە  –ِۈٌىي ئەِەش، ِبي  –لىٍغبْ ِبي 

ۋە ئۇٔي ئۆزىگە ِۈٌۈوٕىڭ ئبِبٔەت ئىىۀٍىىىٕي ئۇٔتۇغبْ  –ئېّتىھبْ لىٍىپ ثېرىٍگەْ ِبي 
تەئەٌٍۇق ِۈٌىىَەت دەپ لبرىغبٔىذى. لبرۇْ تۆۋۀذىىي ضۆزٌىرى ثىٍەْ دۇَٔبغب ثېرىٍىپ 

 وەتىۀٍەرٔىڭ ۋەوىٍٍىه ئوثرازى ئىذى:  

َا أُوتِيُتُو َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي َأوَلَْ يَػْعَلْم َأفَّ اللََّو َقْد َأْىَلَك ِمْن قَػْبِلِو ِمَن اْلُقُروِف  َمْن ُىَو قَاَؿ ِإٔمَّ
 َأَشدُّ ِمْنُو قُػوًَّة َوَأْكثَػُر ََجًْعا َوََل ُيْسَأُؿ َعْن ُذنُوِِّبُِم اْلُمْجرُِموفَ 

دۇَٔبٔي ِەْ، ئۆزەِٕىڭ ثىٍىّىُ ۋە  –غۇٔي ئوثذاْ ثىٍىپ لېٍىڭالروي، ثۇ ِبي » لبرۇْ: 
ەتٍەردىٓ دېذى. لبرۇْ، ئۆزىذىٓ ئىٍگىرى ئۆتىەْ ئۈِّ« لبثىٍىَىتىُ ثىٍەْ لوٌغب وەٌتۈردۈَ 

ئۇٔىڭغب لبرىغبٔذا تېخىّۇ وۈچٍۈن، توپٍىغبْ ) ِېٍي ( تېخىّۇ وۆپ ثوٌغبْ وىػىٍەرٔي ئبٌالھ 
ٔىڭ لبٔذاق ھبالن لىٍغبٍٔىمىٕي ثىٍّىذىّۇ؟ گۇٔبھٕي ئۆزىگە ئبدەت لىٍىۋاٌغبٔالرٔىڭ 

 (.  78گۇٔبھٍىرىٕىڭ ضورىٍىػي ھبجەتطىسدۇر  ) 
 ِەْ... ِەْ ... ِەْ ...

ثبر. « غەخطىَەتچىٍىه » ئىذراوي ٍوق. ئۇٔىڭذا « ِەْ » ٔچىطىذە چۈغە« ِەْ » ثۇ 
ثبر. ئبٌالھ ٔي « ِەْ » ھەِّىگە ِەٌۇَ ثوٌغبٔذەن، ئوتتۇرىذا ئبٌالھ ٔي ئۇٔتۇغبْ ثىر 

ئۇٔتۇغٕىڭ جبزاضي، ئبٌالھ تەرىپىذىٓ تەرن ئېتىٍىع ثوٌۇپ، ئبٌالھ ثىرضىٕي تەرن ئەتطە، ئۇٔي 
 توضۇپ لبالٌّبٍذۇ:  ٍەرگە ٍۇتمۇزىۋېتىػتىٓ ھېچىىُ

َفَخَسْفَنا بِِو َوِبَدارِِه اْْلَْرَض َفَما َكاَف َلُو ِمْن ِفَئٍة يَػْنُصُرونَُو ِمْن ُدوِف اللَِّو َوَما َكاَف ِمَن 
 اْلُمْنَتِصرِينَ 

لبرۇٕٔي ئۇٔىڭ ئۆٍي ثىٍەْ لوغۇپ ٍەرگە ٍۇتمۇزدۇق، ئۇٔىڭذىٓ ئبٌالھ ٔىڭ ئبزاثىٕي » 
ِبئە ثوٌّىذى. لبرۇْ ئۆزىٕي لوغذىَبٌّىذى، ئۇ ٍبردەِگە الٍىك دەپئي لىٍىذىغبْ ثىر جب

 (.  81« ) ثوٌغۇچىالردىٓ ئەِەش ئىذى 
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رەضۇٌۇٌالھ ئۆزىگە ۋەھىٌ وېٍىػتىٓ ثۇرۇْ، ئۆزىگە ۋەھىٌ ثېرىٍگەْ پەٍغەِجەرٌەردىٓ 
 ثىرى ثوٌۇغٕي دىٍىذىٓ ئۆتىۈزۈپ ثبلمبْ ٍبوي ئۈِىذ لىٍىپ ثبلمبْ ثوٌغىَّىذى؟

 لۇرئبْ ِۇٔذاق جبۋاپ ثەرِەوتە: ثۇ ضۇئبٌغب

 َوَما ُكْنَت تَػْرُجو َأْف يُػْلَقى ِإلَْيَك اْلِكَتاُب ِإَلَّ َرْْحًَة ِمْن رَبَّْك َفََّل َتُكوَننَّ َظِهْيًا لِْلَكاِفرِينَ 
لىٍىٕغۇچي (، ضەْ ثۇ ئىالھىٌ ۋەھىٌ ) لۇرئبْ (ٔىڭ ضبڭب  خىتبةضەْ ) ئي ثۇ ۋەھىٌ » 

لىٍّىغبٔىذىڭ، پەلەت رەثجىڭ ضبڭب رەھّەت لىٍىپ ) ضبڭب ئۇٔي  ٔبزىً لىٍىٕىػىٕي ئۈِىذ
 (.   86« ) ٔبزىً لىٍذى (، وبپىرالرغب ٍبردەِچي ثوٌّىغىٓ 

ضۈرە ثبرٌىك ۋەھىٍَەرٔىڭ ئەڭ ئبضبضٍىك ھەلىمىتي ثوٌغبْ تەۋھىذ ئەلىذىطىٕي ئىّب لىٍغبْ 
 ھبٌذا ئبخىرٌىػىذۇ:

 ٌك ِإَلَّ َوْجَهوُ ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو ُكلُّ َشْيٍء َىالِ 
« ئبٌالھ تىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، ئبٌالھ ٔىڭ زاتىذىٓ ثبغمب ثبرٌىك ٔەرضىٍەر ٍولىٍىذۇ » 

 (88  .) 
 لوغۇِچە:

ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ ضەھۋۀٍىه ثىٍەْ جىٕبٍەت ئۆتىۈزۈغىگە ضەۋەپ ثوٌغبْ لوٌي، ئبٌالھ 
جىسىذىٓ ثىرى ثوٌغبْ ٍەدى ٔىڭ ٔۇثۇۋۋەت ئبالِىتي ضۈپىتىذە ثەخع ئەتىەْ ئىىىي ِۆ

ثەٍسأىڭ دەي ئۆزى ئىذى. ثۇ ئبرلىٍىك لوٌىڭىس گۇٔبھ ضەۋەپٍىه وىرٌىٕىػي ِۇِىىٓ، ٌېىىٓ 
چىٓ دىٍىڭىسدىٓ تەۋثە لىٍطىڭىس، وىرٌۀگەْ لوٌىڭىسٔي ٍۇٍغبْ ثوٌىطىس. ضىس لوٌىڭىسٔي 

ِبٔب ثۇ ۋالىتتب ئۇ  پبوٍىطىڭىس، ئبٌالھ ثەخع ئەتىەْ پبوٍىك ثىٍەْ ٔۇر ئۈضتىگە ٔۇر ثوٌىذۇ.
 ثوٌىذۇ، دېّەوتە.  « ٍەدى ثەٍسا  –ٔۇرٌۇق لوي » لوٌىڭىس 

ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ ضەھۋۀٍىه ثىٍەْ ئۆتىۈزگەْ جىٕبٍىتي، ئۆز ئبٌذىغب تۇرغبٔذا 
 ٍبِبٍٔىك ثوٌغبْ ثوٌطب، ثىر پۈتۈْ گەۋدە ئىچىذە تۇرۇپ لبرىغبْ ۋالىتتب خەٍىر ئىذى. ٍۀي:

الھ ٔىڭ ئەٌچىطي ِۇضب ثوٌىػي ئۈچۈْ پىرئەۋْ ضبرىَىذىٓ . غبھسادە ِۇضبٔىڭ ئب1ٌ
لۇتۇٌۇغي وېرەن ئىذى. خۇددى ثىرضىٕي زىٕذأذىٓ لۇتمۇزۇظ ئۈچۈْ تىرىػچبٍٔىك زۆرۈر 
ثوٌغبٔذەن، ضبراٍذىٓ لۇتمۇزۇظ ئۈچۈّٔۇ ثىر تىرىػچبٍٔىك، ضەۋەپ لىٍىع الزىُ. ِبٔب ثۇ ۋەلە 

 .ِۇغۇٔذاق ثىر خەٍىرٌىه ئىػمب ۋەضىٍە ثوٌذى
. ِۇضب ئبٌالھ ٔىڭ ئېّىتىھبٔىذا ئۆزىٕي دەڭطەپ ثبلتي. لوٌىٕي ثۇ ۋەلە ثىٍەْ وىرٌەتتي، 2

ٌېىىٓ ثۇ خبتبٌىك ئۇٔي رەثجىگە ٍۈزٌۀذۈردى. خبتبضي ئۈچۈْ ئىطتىغفبر ئېَتىپ، رەثجىگە 
ٍۈزٌۀذى، ثوٍۇْ ئېگىپ ئبٌالھ لب ضېغىٕذى. چۈٔىي، ئۇٔىڭغب ضبرإٍىڭ ئىػىي ئبٌٍىمبچبْ 

 ۀىذى. ئېتىٍگ
. ِىطىر ھبوىّىَىتي ئبٌذىذا ئۇ ثىر لبچمۇْ جىٕبٍەتچي ئىذى. ثوٌۇپّۇ ئۇٔىڭ ِىٍٍىٌ 3

وىٍّىىىّۇ ئبغىبرىٍىٕىپ لبٌغبْ ثوٌۇپ، ِىطىردا تۇراٌّبٍتتي، ثۇ دىَبرٔي تەرن ئېتىػي وېرەن 
ىٓ ئىذى. ٌېىىٓ ثبرىذىغبْ ھېچمبٔذاق ٍېرى ٍوق ئىذى. ئۇ لەٍەرگە وېتىۋاتمبٍٔىمىٕي ثىٍّەضت

ئىالھىٌ لۇدرەت ئۇٔي ِۇئەٌٍىّىگە لبراپ ئېٍىپ وېتىۋاتبتتي. ثۇ ۋەلە ئۇٔىڭ ھەزرىتي 
 غۇئەٍجٕىڭ لوٌي ئبضتىذا ئوْ ٍىً تەٌىُ ئېٍىػىغب ۋەضىٍە ثوٌذى.
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» دېگەْ ۋالتي ئىذى. ھەر پەٍغەِجەرٔىڭ ثىر « وۈچۈَ لبٌّىذى » ثۇ ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ 
ېگەْ ثىر ۋالتي ثبر ئىذى. ھەر پەٍغەِجەرگە ئۇالرٔي د« وۈچۈَ لبٌّىذى! لۇرثىتىُ ٍەتّىذى! 

» دېگۈزۈگۀىذى. رەضۇٌۇٌالھٕىڭ « وۈچۈَ لبٌّىذى! لۇرثىتىُ ٍەتّىذى! » تبٌٍىغبْ رەثجي 
وۈچۈَ » ٔولتىطي تبئىفتىٓ لبٍىتمبْ ۋالتي ئىذى. ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ « وۈچۈَ لبٌّىذى 

ٍؤي دائىرىطىگە وىرگەْ وۈٔي ئىذى. ٔولتىطي ِەدەٍەْ را« لبٌّىذى! لۇرثىتىُ ٍەتّىذى! 
ئېچىپ ِبجبٌي لبٌّىغبٔىذى. ثبرىذىغبْ ٍېرى ٍوق، ثېػىٕي  –ِبٔب ئۇ وۈْ ئۇٔىڭ ھېرىپ 

تىممىذەن وەپىطي ٍوق ئىذى. لىسالر لوٍٍىرىٕي ضۇغرىذىغبْ ثىر لۇدۇق ثېػىذا ئۈِىذضىس، 
رەثجىُ! ِبڭب ثەخع » پەرىػبْ ھبٌذا ضبٍىذاپ غەِگە پېتىپ ئوٌتۇرۇپ ِۇٔذاق دېگۀىذى: 

 (. 24« ) ئېتىذىغبْ خەٍرىڭذىٓ ٔېّىٕي ثەرضەڭ، ِەْ ھەلىمەتەْ ئۇٔىڭغب ِۇھتبج 
  

 

 ئىطرا ضۈرىطي
 

» دېگەْ ِۀىٕي  ثىٍذۈرىذىغبْ « وېچە ضەپىرى » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
غبْ ھىجرەتٕي ۋە وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ثۇ ئىطىّي وېٍەچەوتە ئەِەٌىٍَىػىذى« ئىطرا 

ئىچىي ھىجرەت ثوٌغبْ ئىطرأي ئىّب لىٍغبْ. ضۈرىٕىڭ ئىطرا ئىطّي وېَىٕىي ِەزگىٍذە 
ٔبٍِىك ئەضىرىذە ِەزوۇر « ئەي ثەضبئىر » ئوِۇِىَالغمبْ ثوٌطب وېرەن. چۈٔىي فىرۇزئبثبدى 

ْ دىٓ ئىجبرەت ئىىىي ئىطّي ثبرٌىمٕي لەٍت لىٍغب« ئىطرائىً » ۋە « ضۇثھبْ » ضۈرىٕىڭ 
 ئىطّىٕي تىٍغب ئبٌّىغبْ. « ئىطرا » ثوٌۇپ، 

دەپّۇ « ثۀي ئىطرائىً ضۈرىطي » ضۈرە ثۀي ئىطرائىً ئۈضتىذە توختبٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ 
ئبتبٌغبْ. ٌېىىٓ، لۇرئبٔذا ثۀي ئىطرائىً ھەلمىذە ئەڭ وۆپ توختبٌغبْ ضۈرە ثەلەرە 

وٌطب، ثەلەرە ضۈرىطي ثۇ ضۈرىطىذۇر. ئەگەر ثۇ ئۆٌچەِگە ئبضبضەْ ئىطىُ لوٍۇٌىذىغبْ ث
 ئىطىّغب، ٍۀي ثۀي ئىطرائىً ضۈرىطي دەپ ئبتىٍىػمب ھەِّىذىٓ ثەن الٍىك. 

تىٍغب ئبٌغبْ ضۇثھبْ ئىطّي، ضۈرىٕىڭ ثىرىٕچي وەٌىّىطي ثوٌغبٍٔىمي  يثەضبئىر ِۇئەٌٍىپ
 ئۈچۈْ، ضۈرە ثۇ وەٌىّە ثىٍەْ ئبتبٌغبْ ثوٌىػىّۇ ِۇِىىٓ. 

وٌۇپ، ثۇ ضۈرىٕي لۇرەٍع ثوٍمۇتىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ، ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ث
لىططەٌىرى ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ضۈرىٍەر ئبرىطىغب تىسىػمب ثوٌىذۇ. ضۈرىذە ثبٍبْ  ٔەثىٍەرٔىڭ

لىٍىٕغبْ ٍەھۇدىَالرغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثبٍبٔالر، ثۇ ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ ئۀئبَ، ئەئراف، 
( ئىطرا ۋەلەضىٕي  124/  742تىذۇ. زۇھرى ) ۋاپبت، جىٓ، ٔەًِ، غۇئەرا ضۈرىٍىرىٕي ئەضٍى

(. لۇرتۇثىّۇ ثۇ لبراغٕي توغرا  209، 2ٍىٍىذا ثوٌغبْ دەٍذۇ ) ٔەۋەۋى، غەرھ،  – 5ٕىڭ رىطبٌەت
ئبٍەتٕي ئىّب لىٍغبْ ثوٌۇپ، ثۇٔىڭغب  – 62ئبٍەت ضبففبت ضۈرىطي  – 60دەٍذۇ. 

ثۇ ضۈرە زىً ثوٌغبٍٔىمي ئېٕىك. ضبففبت ضۈرىطىذىٓ وېَىٓ ٔب ىٕىڭئبضبضالٔغبٔذا، ضۈر
ٍۇٔۇش ضۈرىٍىرى ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ  –دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي تەرتىپٍەردە لەضەش 

ٍىٍىغب توغرا وەٌّەوتە. ضۈرە ئىطرا ئبٍىتي ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ، ثۇ  – 10رىطبٌەتٕىڭ 
ئبٍرىُ ثىر ئبٍەت ھەَ ِۀب ھەَ ئۇضٍۇة ٔولتىطىذىٓ ضۈرىٕىڭ ثىر پۈتۈْ گەۋدىطىذىٓ 
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ثىٍەْ « ا ) ئەٌىف ( » ثۆٌەوٕي تەغىىً لىٍىذۇ. چۈٔىي، ضۈرىذىىي ثبرٌىك ئبٍەتٍەر 
ۋە ئۇٔىڭ ئبٔب  ۋەلەضيثىٍەْ ئبخىرالغمبْ. ئىطرا « ر ) را ( » ئبخىرالغمبْ، پەلەت ثۇ ئبٍەت 

ثىٍەْ ثۀي ئىطرائىً ئبرىطىذا « ئەي ِەضجىذۇي ئبلطب » ثېىەتٍىرىذىٓ ثىرى ثوٌغبْ 
 ضىۋەتٕىڭ ثبرٌىمي ئبٍەتٕىڭ ئبخىرىذىٓ ِەٌۇَ ثوٌّبلتب. ِۇٔب

ئىطرا ضۈرىطي ِەغھۇر ئىطرا ئبٍىتي ثىٍەْ ثبغالٔغبْ. ثۇ لۇرئبٔذا ئىطرا ھەلىمىتىٕي ثبٍبْ 
 لىٍغبْ تەن ئبٍەت: 

ى الَِّذي ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيًَّل مَّْن اْلَمْسِجِد اْلََْراـِ ِإََّل اْلَمْسِجِد اْلَْقصَ 
 بَارَْكَنا َحْوَلُو لُِنرِيَُو ِمْن آيَاتَِنا ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع الَبِصْيُ 

ئبٌالھ ِەخٍۇلٍىرىغب ئوخػبپ لېٍىػتىٓ پبوتۇر ) ھېچجىر ِەخٍۇق ئۇٔىڭغب ئوخػىّبٍذۇ (، » 
لۇدرىتىٕىڭ دەٌىٍٍىرىٕي وۆرضىتىع ئۈچۈْ، ثۀذىطىٕي ثىر وېچىذە ِەضجىذى ھەرەِذىٓ ئۇ 
تراپىٕي ثەرىىەتٍىه لىٍغبْ ِەضجىذى ئەلطبغب ئېٍىپ وەٌذى. ھەلىمەتەْ ئبٌالھ ھەِّىٕي ئە

 (.  1« ) ئبڭالپ تۇرغۇچىذۇر، ھەِّىٕي وۆرۈپ تۇرغۇچىذۇر 
ئبٍەتٕىڭ ِۀىطي ھەلىمەتەْ چوڭمۇر ثوٌۇپ، ثۇ ئبِىً ئبٍەتٕي ِۇضتەلىً ھبٌذا 

ڭ جبٍٔىك غبھىتي. ئىطرادىٓ ئىجبرەت غەرھىٍَەغىە ئىّىبْ ثەرِەوتە. تەپطىر تبرىخىّىس ثۇٔى
ثىر تەرىپي روھبٔي، ثىر تەرىپي ِبالئىىىٍىك، ثىر تەرىپي غىَبثي ثوٌغبْ غبھىتٍىمٕي، ئىّبْ 

ھبدىطىٕىڭ ھەر خىً « ئبالھىذە » ثوٌّبضتىٓ چۈغۀذۈرگىٍي ۋە چۈغۀگىٍي ثوٌّبٍذۇ. ثۇ 
رىۋاٍەتٕىڭ ِوٌٍىمىذىّٕۇ  غەرھىٍَەرگە ضەۋەپ ثوٌغبٍٔىمىٕي، ئىطرا ۋە ِىراج ھەلمىذىىي

غەرھىٍَەظ ٔولتىطىذىٓ ئىػىىٕي وەڭ ئېچىپ ثېرىع ئىطرا ئبٍىتي ئبٌالھ وۆرىۋاٌغىٍي ثوٌىذۇ. 
ثىٍەْ ثىرگە ثەٌگىٍىه راِىب ضىسىپ ثەرِەوتە. ئىطرا ئبٍىتي ثۇ راِىب ئبرلىٍىك 

ەرھىٍَە، لبٔذاق غەرھىٍَىطەڭ غ» غەرھىٍَىگۈچىگە ِۇٔذاق ثىر لبٔچە ٔولتىٕي ئەضىەرتىپ 
دېّەوتە. ِەزوۇر ئبٍەتٕي چۈغىٕىع ئۈضتىذە « ئەِّب ثەٌگىٍۀگەْ راِىىذىٓ ھبٌمىپ وەتّە 

 ئىسدىٕىۋاتمبْ ھەر ِۇئّىٓ ئۈچۈْ ثەٌگىٍىگەْ راِىب تۆۋۀذىىىچە:
تەضەۋۋۇردىٓ » . ضۇثھبْ. ئىطىّغب ئبٍٍىٕىپ وەتىەْ ثىر پېئىً ثوٌغبْ ثۇ وەٌىّە 1

ِۀىطىٕي « ئۇٌۇغ ثوٌغبٕٔىڭ ئۇٌۇغٍىمىٕي تەلذىرٌەظ  ھبٌمىغبٕٔي غۇ غەوىٍذە ثىٍىع،
ئي ِۇئّىٓ! ثۇ ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ » لىٍىٕغۇچىغب  خىتبةثىٍذۈرىذۇ. ثۇ ئبرلىٍىك 

ئوخػىتىػٕي ھەر خىً ِۀىذە چۈغۀطەڭ ثوٌىذۇ. ٌېىىٓ ثۇ ھەرگىسِۇ ئبٌالھ ٔىڭ ِۇتٍەق ۋە 
ىگە دەخٍي ٍەتىۈزىذىغبْ ثىر ِۀب ھېچمبٔذاق ثىر ِەخٍۇلمب ئوخػىّبٍذىغبْ ھەلىمىت

 دېّەوتە. « ثوٌّبضٍىمي وېرەن 
ئۇٔىڭغب ئبٍەتٍىرىّىسٔىڭ ثىر لىطّىٕي وۆرضىتىع  –ٌي ٔۇرىَەھۇ ِىٓ ئبٍەتىٕب . » 2

ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ثۇ ئىجبرە ئبرلىٍىك ثىر تەرەپتىٓ، ئىطرا ۋەلەضىذە ئبٌالھ « ئۈچۈْ ... 
ّىطىٕي ئەِەش، ثىر لىطىّٕي وۆرضەتىۀٍىىي؛ ٍۀە ثىر رەضۇٌۇٌالھمب ئبٍەتٍىرىٕىڭ ھەِ

تەرەپتىٓ، رەضۇٌۇٌالھ ئبٌالھ ٔىڭ ئۆزىٕي ئەِەش، ئبٍەتٍىرىذىٓ ثىر لىطّىٕي وۆرگۀٍىىي 
 ثبٍبْ لىٍىٕغبْ.

ھەلىمەتەْ ئبٌالھ ھەِّىٕي ئبڭالپ تۇرغۇچىذۇر،   -ئىٕٕەھۇ ھۇۋەش ضەِىئۇي ثەضىر . » 3
ٍۀي ئبٍەتٕىڭ ئبخىرى ثوٌۇپ، ثۇ ئبرلىٍىك ھەر ٔەرضىٕي ، « ھەِّىٕي وۆرۈپ تۇرغۇچىذۇر
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ئبڭالپ، وۆرۈپ تۇرۇغٕىڭ پەلەت ئبٌالھ لىال خبش ئىىۀٍىىي، ئبٌالھ تىٓ غەٍرىٕىڭ ثۇٔذاق 
لىالٌّبٍذىغبْ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ھەتتب پەٍغەِجەر ثوٌغبْ تەلذىردىّۇ غۇٔذاق ئىىۀٍىىي 

ر ٔەرضىٕي ئبڭالپ ۋە وۆرۈپ تۇرىذىغبٍٔىمىٕي داۋا ثىٍذۈرۈٌگەْ. ثۇ ئبرلىٍىك رەضۇٌۇٌالھٕي ھە
لىٍىپ ئۇٔىڭغب تۆھّەت لىٍّبڭالر. ثۇٔذاق ثوٌغبٔذا ئبٌالھ ثەٌگىٍىگەْ چەوتىٓ ئبغمبْ 

 ثوٌىطىٍەر دېّەوتە. 
ئىطرا ئبٍىتىذىٓ وېَىٕال تېّب ثۀي ئىطرائىٍغب ٍۆتىەٌگەْ ثوٌۇپ، ثۇ لىططەدە ثبٍبْ 

زۇٌۇِي ئبضتىذا ئىڭرىغبْ، ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ ئبرلىطىذىٓ  لىٍىٕغبْ ثۀي ئىطرائىً پىرئەۋْ
ٍىً چۆرگىٍەپ  40دېڭىسغب لبراپ ِبڭغبْ، ئبضّبٔذىٓ چۈغىەْ ٔېّەتىە رازى ثوٌّبً چۆٌذە 

ٍۈرگەْ ثۀي ئىطرائىً ئەِەش. ثۇ لىططەدىىي ثۀي ئىطرائىً زاٌىُ، ثۇزغۇٔچىٍىك چىمىرىپ، 
ثۀي « ٍەھۇدىٍَەغىەْ » ئىطرائىٍذۇر. ٍۀي  ئەتراپىغب ئۇرۇظ ئوتىٕي تۇتبغتۇرغبْ ثۀي

 ئىطرائىٍذۇر:

َنا ِإََّل َبِِن إْسرائِيَل ٓت اْلِكَتاِب لَتُػْفِسُدفَّ ٓت اْْلَْرِض َمرَّتَػنْيِ َولَتَػْعُلنَّ ُعُلوِّا َكِبْيًا ) ( 4َوَقَضيػْ
يَاِر وََكاَف  فَِإَذا َجاَء َوْعُد أُوََلُٕمَا بَػَعثْػَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََنا أُوِل  بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخََّلَؿ الدّْ

( ُّتَّ َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوأَْمَدْدنَاُكْم بِأَْمَواٍؿ َوبَِننَي َوَجَعْلَناُكْم َأْكثَػَر نَِفْيًا 5َوْعًدا َمْفُعوًَل )
ْأُُتْ فَػَلَها فَِإَذا َجاَء َوْعُد اْْلَِخَرِة لَِيُسوُءوا ( ِإْف َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِْلَنْػُفِسُكْم َوِإْف َأسَ 6)

( َعَسى رَبُُّكْم َأْف 7ُوُجوَىُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه أَوََّؿ َمرٍَّة َولِيَُتبػُّْروا َما َعَلْوا تَػْتِبْيًا )
 ( 8ْلَكاِفرِيَن َحِصْيًا )يَػْرَْحَُكْم َوِإْف ُعْدُُتْ ُعْدنَا َوَجَعْلَنا َجَهنََّم لِ 

پەٌەضتىٓ زېّىٕىذا چولۇَ ئىىىي لېتىُ (: » ٍۀي تەۋراتتب ئىطرائىً ئەۋالدىغب وىتبثتب )» 
چەوٍىگەْ ئىػالرٔي لىٍىع ثىٍەْ توٌىّۇ هللا ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍىطىٍەر ۋە زۇٌۇَ لىٍىع ثىٍەْ، ا

ٍّىك ثۇزغۇٔچىٍىمٕىڭ دەپ ۋەھَي لىٍذۇق. ثىرىٕچي لېتى« ھەددىڭالردىٓ ئېػىپ وېتىطىٍەر
( ضىٍەرگە وۈچٍۈن  ضىٍەرٔي جبزاالظ ئۈچۈْ ( ۋەدە لىٍىٕغبْ ۋالىت وەٌگۀذە، ) جبزاضي )

( ئۆٍٍەرٔي  ئۇالر ضىٍەرٔي ئۆٌتۈرۈظ، ثۇالڭ ـ تبالڭ لىٍىع ئۈچۈْ ثۀذىٍىرىّىسٔي ئەۋەتتۇق، )
) ثۇ  ْ ۋەدە ئىذى( چولۇَ ئىػمب ئبغىذىغب ضىٍەرگە دۈغّۀٕي ِۇضەٌٍەت لىٍىع ئبختۇردى. )

ِۇغۇٔذاق ھەددىذىٓ ئبغمۇچىالرٔي جبزاالظ ئۈچۈْ ثەٌگىٍۀگەْ لبٔۇٕٔىڭ تەجەٌٍىطي 
. ئبٔذىٓ )ٍۀي تەۋثە لىٍغىٕىڭالردىٓ( وېَىٓ ضىٍەرٔىڭ ئۇالردىٓ ئۈضتۈٍٔۈوۈڭالرٔي ئىذى (

ىت ٍۀي دۈغّىٕىڭالرٔي ھبالن لىٍذۇق، ضىٍەرٔي ئۇٔىڭ ئۈضتىذىٓ غبٌ ئەضٍىگە وەٌتۈردۇق )
ئي  (، ضىٍەرگە ٔۇرغۇْ ِبي ۋە ئەۋالدالر ئبتب لىٍذۇق، ضبٔىڭالرٔي وۆپ لىٍذۇق. ) لىٍذۇق

( ئەگەر ٍبخػىٍىك لىٍطبڭالر، ٍبخػىٍىمىڭالر ئۆزۈڭالر ئۈچۈٔذۇر، ٍبِبٍٔىك  ئطرائىً ئەۋالدى!
ىٕغبْ ( ۋەدە لىٍ جبزاضىٕىڭ لىٍطبڭالرِۇ ئۆزۈڭالر ئۈچۈٔذۇر، ئىىىىٕچي لېتىٍّىك ثۇزغۇٔچىٍىك )

ۋالتي وەٌگۀذە، )دۈغّۀٍەرٔىڭ خبر لىٍىػي ثىٍەْ( ٍۈزۈڭالردا لبٍغۇٔىڭ ئبالِەتٍىرى 
ئۇٔي  وۆرۈٌۈغي ئۈچۈْ، ئۇالرٔىڭ ثەٍتۇٌّۇلەددەضىە دەضٍەپىي لېتىّذا وىرگۀذەن وىرىپ )

( ئۈچۈْ، ئىػغبي لىٍغبٍٔىىي ٍەرٔي ۋەٍراْ لىٍىػي ئۈچۈْ )ئۇالرٔي ثىس  خبراة لىٍىػي
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( پەرۋەردىگبرىڭالرٔىڭ ضىٍەرگە رەھىُ لىٍىػي ِۇھەلمەق  ئەگەر تەۋثە لىٍطبڭالر . )ئەۋەتتۇق(
ٍۀي ثىس  ٍېمىٕذۇر، ئەگەر ضىٍەر لبٍتطبڭالر )ٍۀي لبٍتب ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍطبڭالر(، ثىس لبٍتىّىس )

 – 4)  « ئۈچۈْ زىٕذاْ لىٍذۇق/ تۇزوورالر (. جەھۀٕەِٕي وبپىرالر  ضىٍەرٔي لبٍتب جبزاالٍّىس
8 ) . 

ثۇ ئبٍەتتە ٍەھۇدىٍَەغىەْ ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ تبرىخي ئەڭ ئىخچبَ غەوىٍذە ثبٍبْ 
لىٍىٕغبْ. ِۆجىسىۋى ثىر ثىػبرەت ثوٌطب وېرەن، ثۇ ٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ تبرىخ پەلەت ئبضۇر 

ٍىٍٍىرىذا رىُ ئىّپىراتورى   - 70ئىػغبٌىَىتىٕي، ثبثىً ضۈرگۈٔىٕي ۋە ِىالدىذىٓ وېَىٕىي 
ۇش دەۋرىذە ٍۈز ثەرگەْ ئېرىمي لىرغىٕچىٍىمالرٔىال ثبٍبْ لىٍىپ لبٌّبضتىٓ، ثۇ ئبٍەتٍەر تىت

ٔبزىً ثوٌغبْ دەۋردىىي ۋە ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئەضىرٌەردە، ھەتتب ِىڭ ٍىٍالردا ثۀي 
ئىطرائىٍٕىڭ تۇتمبْ پوزىتطىَىطي ۋە ثۇ ضەۋەپتىٓ ثېػىغب ٔېّىٍەرٔىڭ وېٍىذىغبٍٔىمىٕىڭ 

ىذى. ثۇٔي ٍبغبۋاتمبْ دەۋرىّىسگە ثىر ٔەزەر تبغٍىطبق تېخىّۇ ٍبخػي لىطمىچە ثبٍبٔي ئ
 ثىٍەٌەٍّىس. 

ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ ثۇ ئىجرەتٍىه تبرىخىذىٓ وېَىٓ، ضۆز لۇرئبٔغب وەٌتۈرۈپ ِۇٔذاق 
 دېَىٍگەْ: 

يَػْعَمُلوَف الصَّاِْلَاِت َأفَّ َْلُْم ِإفَّ َىَذا اْلُقْرَآَف يَػْهِدي لِلَِِّت ِىَي أَقْػَوـُ َويُػَبشُّْر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن 
 َأْجًرا َكِبْيًا

ثۇ لۇرئبْ ھەلىمەتەْ ئەڭ توغرا ٍوٌغب ثبغالٍذۇ، ٍبخػي ئىػالرٔي لىٍىذىغبْ ِۆِىٍٕەرگە » 
 (.  9« )  ئۇالرٔىڭ چوڭ ِۇوبپبتمب ئېرىػىذىغبٍٔىمي ثىٍەْ خۇظ خەۋەر ثېرىذۇ

غۈثھە ٍوق. ٌېىىٓ، لۇرئبٕٔىڭ ھىذاٍەت  لۇرئبْ ھىذاٍەتىە چبلىرِبلتب، ثۇٔىڭذا لىٍچىّۇ
ثىس » لىٍىٕغۇچىذا ثىر ئىرادىٕىڭ ثوٌىػىٕي تەلەززا لىٍّبلتب. چۈٔىي، ئبٌالھ  خىتبةچبلىرىمي 

( دېّەوتە. لىَبِەت  13« ) ئىٕطبٕٔىڭ تەلذىرىٕي تىرىػچبٍٔىمىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه لىٍذۇق 
 –ٔبِە » بي دەپتىرىٕي لوٍىذۇ ۋە: ئەِ –وۈٔي ئبٌالھ ھەر وىػىٕىڭ ئبٌذىغب ئۆزىٕىڭ ٔبِە 

( دەٍذۇ. ئىٕطبٕٔىڭ  14)  «ئەِبٌىڭٕي ئولۇغىٓ! ثۈگۈْ ئۆزەڭگە ئۆزەڭ گۇۋاھ ثوٌۇغۇڭ وۇپبٍە 
تەلذىرىٕىڭ ئۇٔىڭغب تىرىػچبٍٔىمىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه لىٍىٕىػي، ثۇ ئبٍەتٕىڭ ئبٌذىذىال ثبٍبْ 

ٍۀي، ئۇالرٔىڭ ثېػىذىٓ لىٍىٕغبْ ثۀي ئىطرائىً تبرىخٕىّۇ ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ. 
ئەِەش ئىىۀٍىىي، ثۇٔي ثىر تەلذىر دەپ لبراغمب « ئۇالرغب خبش تبرىخ » ئۆتىۀٍەرٔىڭ 

ثوٌّبٍذىغبٍٔىمي، ثۇٔىڭ ئۆزٌىرىٕىڭ لىٍّىػٍىرى ضەۋەثىذىٓ وېٍىپ چىممبْ تەثىئىٌ ٔەتىجە 
 ئىىۀٍىىي ئىپبدىٍۀگەْ. 

وەٌتۈرۈٌگەْ ئبٍەتتىّۇ ثۇ ھەلىمەت  ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ٔۇھ لەۋِي ھبالوىتي غىپي
 تىٍغب ئېٍىٕغبْ.

 ثىردىٕال پۈتۈْ ئىٕطبٔىَەتىە لبرىتىٍىذۇ: خىتبةئبٔذىٓ 

  ََل َُتَْعْل َمَع اللَِّو ِإَْلًا َآَخَر فَػتَػْقُعَد َمْذُموًما َُمُْذوًَل 
ىڭ ٔهللا ئۇٔذاق لىٍطبڭ ا ( لىٍّىغىٓ، ) غېرىه لب ثبغمب ِەثۇدٔي )هللا ائي ئىٕطبْ! ( » )  

(  دوزاختب ھەِىػە ( ِەھرۇَ ثوٌغبْ ھبٌذا ) ٔىڭ ٍبردىّىذىٓهللا ا ( ئەٍىجٍۀگەْ، ) دەرگبھىذا
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  (.  22« )  لبٌىطەْ
 ئبٔب ۋە ئەۋالد ِۇٔبضىۋىتي ھەلمىذە ٔەضىھەتٍەر ئۈچ جبٍذا تىٍغب ئېٍىٕىذۇ: –لۇرئبٔذا ئبتب 

 ئبٍەتٍىرىذە. – 24 – 23ئىطرا ضۈرىطي  .1
 ئبٍەتٍىرىذە. – 15 – 14ٌولّبْ ضۈرىطي  .2
 ئبٍەت.  – 8ئۀىە ثۇت ضۈرىطي  .3

» ئبٔىطي ٍېٕىذا ٍبغىٕىپ لبٌغبْ پەرزۀتٕي ئۇالرغب  –ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ ئبٍەتٍەر ئبتب 
دەپ ضېٍىػتىّٕۇ توضىذۇ. ثۇ ئبٍەتٍەرٔىڭ رىئبي ھبٍبتتب ئەوص ئەتىەْ « ئوھوً / ئۇف 

ثۇ ھەلتە ثىر ِەٌۇِبت ٍوق. ٌېىىٓ،  ٔبِبٍۀذىطي ثوٌغبٍٔىمي ئېٕىك. ضەھىھ ِۀجەٌىرىّىسدە
ئبٔب  –ٔبزىً ثوٌۇظ ِۇھىتىذا ِۇغۇٔذاق ثىر ۋەلەٌەر ثوٌغبٔىذى. ِۇھەِّەدى دەۋەتٕىڭ ئبتب 

ثىرىذىٓ ئبٍرىغبٍٔىمي لىً ضىغّبٍذىغبْ ثىر ھەلىمەت. ِەوىىذە ئېتىمبد  –ۋە پەرزۀتٍەرٔي ثىر 
ۇپ، ِەوىىٕىڭ ئبلطۆڭەوٍەر ٔولتىطىذىٓ پبرچىٍىٕىپ وەتىەْ ٔۇرغۇْ ئبئىٍە ثبر ثوٌ

ئبٔىطىٕىڭ توضىػىغب لبرىّبضتىٓ  –ئبئىٍىطىگە ِۀطۇپ ثوٌغبْ ثىر لبٔچە ٍىگىت، ئبتب 
لىطتبلمب  –ئبٔىالر ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ئوغۇٌٍىرىٕي لېَىٓ  –ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔىذى. ثەزى ئبتب 

ب ثېطىُ لىٍغبٔىذى. ئېٍىپ زۇٌۇَ لىٍغبْ، ثەزى ئبٔىالر ئۆٌىۋېٍىع تەھذىذى ثىٍەْ ئوغۇٌٍىرىغ
ِۇضئبة ثىٓ ئۇِەٍىر ۋە ضبد ثىٓ ئەثي ۋالمبضٕىڭ ئبئىٍىطي ثۇٔىڭغب تىپىه ِىطبي ثوالالٍذۇ. 
ئېتىمبدى جەھەتتىىي پەرق ضەۋەثىذىٓ ئوتتۇرىغب چىممبْ چىمىػبٌّبضٍىمالر تۈپەٍٍىذىٓ، ثەزى 

ّىغبٍٔىمتىٓ، ِۇغۇٔذاق ئبٔىطىغب ثوٌغبْ ئىٕطبٔىٌ ِەججۇرىَەتٍىرىٕي ئبدا لىٍ –ِۇئّىٍٕەر ئبتب 
ثىر تەٌىّبتٕىڭ وېٍىػي ۋەزىَەتٕىڭ تەلەززاضىغب ئبٍالٔغبْ ثوٌطب وېرەن. ثۇ ِەضىٍىذە 

ئبٍەتٍەردە، ٍۇلىرىذىىي  – 15 – 14ئىىىىٕچي لېتىّذا ٔبزىً ثوٌغبْ ٌولّبْ ضۈرىطي 
غىە ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىّٕىغبْ ثىر ٔولتب تەوىتٍۀگەْ. ٍۀي، ئبٌالھ لب غېرىه وەٌتۈرۈ

ئبٔىالرغب ثۇ ھەلتە ثوٍطۇّٔبضٍىممب ثۇٍرۇٌغبْ. ثۇ ئەِىر  –پەرزۀتىٕي ِەججۇرٌىغبْ ئبتب 
ئبٍەتتىّۇ تەورار لەٍت لىٍىٕغبْ. ثۇ  – 8ئۈچىٕچي لېتىّذا ٔبزىً ثوٌغبْ ئۀىە ثۇت ضۈرىطي 

ئبٔىالرغب  –تەوىتٍەرٔىڭ، ئىطرا ضۈرىطىذىىي تەٌىّبتٕي ضۈٍئىطتىّبي لىٍغبْ ئبتب 
غبٍٔىمي ئېٕىك. ٍۀي، ئىطرا ضۈرىطىذىىي ئبٍەت پەرزۀتٍەرٔىڭ دىٓ ئبٍرىّىٕي ثبھبٔە لبرىتىٍ

ئبٔىغب لبرىتب ئىٕطبٔي ِەججۇرىَىتىٕي ئبدا لىٍّبضٍىمٕىڭ ئبٌذىٕي ئبٌغبْ ثوٌطب؛  –لىٍىپ، ئبتب 
ٌولّبْ ۋە ئۀىە ثۇت ضۈرىٍىرىذىىي ئبٍەتٍەر، لۇرئبٕٔىڭ ئىھطبْ ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىع 

 ئبٔىٕىڭ ضۈٍئىطتىّبي لىٍىػىٕىڭ ئبٌذىٕي ئبٌّبلتب.  –ي ئبتب ئەِرىٕ
ئبٔىغب لبرىتىٍغبْ ئەخاللي ِەضئۇٌىَەت ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئبٍەتٍەردىٓ وېَىٓ، ثۇ  –ئبتب 

لېتىُ ٍولطۇٌالرغب لبرىتب ئبدا لىٍىع زۆرۈر ثوٌغبْ ئەخاللي ِەضئۇٌىَەتٍەر تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
ۈٌۈن ئىٕطبٔغب ثېرىٍگەْ ئبِبٔەت ثوٌۇپ، ِۈٌىىَەت ِ –(. ِبي  26ئبٍەتٍەر وەٌگەْ ) 

ِۈٌۈوٕي ئبِبٔەت دەپ چۈغۀگۀٍەر ئۈچۈْ لىٍىػمب تېگىػٍىه ثوٌغبْ ئىع،  –ئەِەش. ِبي 
 ئۇٔىڭذىٓ تەڭ ثەھرىّبْ ثوٌۇغتۇر. ثۇ ٔولتىذا لۇرئبْ ئوتتۇراھبي ثوٌۇغٕي تەۋضىَە لىٍىذۇ:

 ِقَك َوََل تَػْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَػتَػْقُعَد َمُلوًما ََمُْسورًاَوََل َُتَْعْل َيَدَؾ َمْغُلوَلًة ِإََّل ُعنُ 
لوٌۇڭٕي توٌىّۇ ئېچىپّۇ  ،( ٍۀي ثېخىٍٍىك لىٍّىغىٓ لوٌۇڭٕي ثوٍٕۇڭغب ثبغٍىۋاٌّىغىٓ )» 

( ِبالِەتىە، ِۇھتبجٍىك ئىچىذە ئۇٔذاق لىٍطبڭ  (، ) ٍۀي ئىطراپ لىٍّىغىٓ ئەتّىگىٓ )



 

 201 

 (.  29) «  پۇغبٍّبٔغب لبٌىطەْ
ئىٕطبْ ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتٍەردە رىئبٍە  –ئبٌالھ ۋە ئىٕطبْ  –ضۈرىذە، ئىٕطبْ     

 – 37 – 22لىٍىػمب تېگىػٍىه ئەلىذىۋى ۋە ئەخاللي پرىٕطىپالر ئەضىەرتىٍگەْ. ثوٌۇپّۇ 
 ئبٍەتتە ئېٕىك ِەٌۇَ ثوٌغبٔذەن، غۀجە – 101ئبٍەتٍەر ئبرىطىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثەٌگىٍىٍّەر 

وۈٔي چەوٍىّىطىذىٓ ثبغمب تەۋراتتىىي ئوْ ئەِىردىٓ تولمۇز ئەِىرٔي ئۆز ئىچىگە ئېٍىػي، 
ۋەھىٍَەرٔىڭ ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىطي ثوٌغبْ لۇرئبٕٔىڭ، ئۆزىذىٓ ئىٍگىرىىي ۋەھىٍَەرٔىڭ 

 روھىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبٍٔىمىٕىڭ تىپىه ئىپبدىطىذۇر.
ٌغبْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ئۆزىٕىال ھبٍبتمب ثۇ ثۆٌەوتە غۇٔذاق ئەخاللي پرىٕطىپالر ٍەر ئب

 تەدثىمالظ، ئىٕطبْ ٔۇرغۇْ خبتبدىٓ ضبلالپ لبٌىذۇ:

 َوََل تَػْقُف َما لَْيَس َلَك بِِو ِعْلٌم ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُئوًَل 
ي( لۇالق، وۆز، دىً )ٍۀي ، )ئىٕطبْ لىَبِەت وۈٔثىٍّەٍذىغبْ ٔەرضەڭگە ئەگەغّە» 

 (.  36« )  ضەزگۈ ئەزاٌىرى( ٔىڭ لىٍّىػٍىرى ئۈضتىذە ھەلىمەتەْ ضوئبي ـ ضوراق لىٍىٕىذۇ
ئبٔذىٓ ضۈرە تەۋھىذ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه تېّىغب ٍۆتىىٍىذۇ. پەرىػتىٍەرٔي ئبٌالھ ٔىڭ 

ىڭ تەضجىھىٕي (. ِەۋجۇدىَەتٕ 40لىسٌىرى دەپ لبراٍذىغبْ ِۇغرىه ئەلىٍٕي ئەٍىپٍەٍذۇ ) 
( ۋە ئىٕطبٕٔىڭ ئبٌالھ لب لبرغي گەدۀىەغٍىىي ۋە تۇزوورٌىمىغب تىٍغب  44ثبٍبْ لىٍىذۇ ) 

ئېٍىٕىپ، ثۇٔذاق ثىر ئەلىٍٕىڭ ئبخىرەتٕي ئىٕىبر لىٍىػٕىڭ ھەٍراْ لبالرٌىك ئىع ئەِەضٍىىي 
لۇرۇق ضۆڭەوىە ثىس توپىغب ۋە » ئىّب لىٍىٕىذۇ. ضۈرىذە ضۆزِۇ ثۇ ٔولتىغب وەٌتۈرۈٌگەْ ثوٌۇپ، 

دەپ تۇِػۇق ئۇچالپ، لبٍتىذىٓ « ئبٍٍىٕىپ وەتىۀذىٓ وېَىٓ، لبٍتىذىٓ تىرىٍذۈرۈٌەِذۇق؟ 
تىرىٍىػتىٓ ئىجبرەت ھەلىمەتٕي ئۆزىچە ئىٕىبر لىٍغبْ ئەلىٍگە غۇٔذاق ثىر جبۋاپ ثېرىٍگەْ 

 ثوٌۇپ، وىػي ئبغسىٕي ئېچىپ تۇرۇپ لبٌىذۇ:

( َأْو َخْلًقا ِمَّا َيْكبُػُر ٓت ُصُدورُِكْم َفَسيَػُقوُلوَف َمْن يُِعيُدنَا 50) ُقْل ُكونُوا ِحَجارًَة َأْو َحِديًدا
ُقِل الَِّذي َفطَرَُكْم َأوََّؿ َمرٍَّة َفَسيُػْنِغُضوَف ِإلَْيَك ُرُءوَسُهْم َويَػُقوُلوَف َمََّت ُىَو ُقْل َعَسى َأْف َيُكوَف 

 (51َقرِيًبا )
ي تەضەۋۋۇر لىٍىع تېخىّۇ لىَىٓ ثوٌغبْ ثىر ٔەرضە ضىٍەر تبظ ٍبوي تۆِۈر ٍبوي ھبٍبتٍىمٕ

ەٍذۇ. د«  ثىسٔي وىُ تىرىٍذۈرىذۇ؟ ››( ئۇالر:  ضىٍەرٔي تىرىٍذۈرىذۇهللا ا ثوٌۇپ وەتطەڭالرِۇ )
ئۇالر ضبڭب ثبغٍىرىٕي ٌىڭػىتىپ:  دېگىٓ.« ضىٍەرٔي دەضٍەپتە ٍبراتمبْ ئبٌالھ تىرىٍىذۈرىذۇ » 
 (. 51 – 50)  دېگىٓ‹‹  ، ئۇ ٍېمىٕذا ثوٌىذۇئۈِىذوي ››دېَىػىذۇ، ‹‹  ئۇ لبچبْ ثوٌىذۇ؟ ››

ثۇ ئۇضٍۇثٕىڭ ِەلطىتي، ئىٕطبٕٔي لىٍّىػٍىرىٕىڭ ئەخاللي جبۋاپىبرٌىمىٕي ئۈضتىگە ئېٍىػمب 
دەۋەت لىٍىع ثوٌۇپ، لىٍّىػٍىرىٕىڭ ئەخاللي جبۋاپىبرٌىمىٕي ئۈضتىگە ئبٌّىغبْ ئىٕطبْ، 

 ر ھبٌغب چۈغۈپ لبٌىذۇ.  دېّىطىّۇ تبغتىٓ، توپىذىّٕۇ ئىتىجبرضىس ثى
ئىطرا ضۈرىطىذىٓ ئىٍگىرىىي ضۈرىٍەردىىىگە ئوخػبظ ئىٕىبرچي لەۋِٕىڭ ِۆجىسە 
تەٌەپٍىرى تىٍغب ئېٍىٕغبْ. رەضۇٌۇٌالھمب لبرىتىٍغبْ ِۆجىسە تەٌەپٍىرى ئبٌالھ تەرىپىذىٓ ٔېّە 

 ئۈچۈْ جبۋاپمب ئېرىػەٌّىگۀٍىىي تۆۋۀذىىي ئبٍەتتە ئوچۇق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:
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َنا ََثُوَد النَّاَقَة ُمْبِصرًَة فَ وَ  ظََلُموا َما َمنَػَعَنا َأْف نُػْرِسَل بِاْْلَيَاِت ِإَلَّ َأْف َكذََّب ِِّبَا اْْلَوَُّلوَف َوَآتَػيػْ
 ِِّبَا َوَما نُػْرِسُل بِاْْلَيَاِت ِإَلَّ ََّتْوِيًفا

رىىي ٍۀي ئىٍگى ِۆجىسىٍەرٔي ِەٍذأغب وەٌتۈرِەضٍىىىّىس پەلەت ثۇرۇٔمىالر )» 
( ِۆجىسىٍەرٔي ٍبٌغبٔغب چىمبرغبٍٔىمي ئۈچۈٔذۇر، ثىس ضەِۇدلب چىػي تۆگىٕي  ئۈِّەتٍەرٔىڭ

( لىٍىپ ثەردۇق، ئۇالر ئۇٔي ئىٕىبر لىٍذى. ثىس ِۆجىسىٍەرٔي پەلەت  ِۆجىسە روغەْ )
 (.  59« )  ( لورلۇتۇظ ئۈچۈٔال ئەۋەتىّىس ثۀذىٍەرٔي )

ۋەلەضي ئىّب لىٍىپ ئۆتۈٌگەْ ثوٌۇپ، ثۇ ئبٍەتتە ثىرىٕچي ئبٍەتتىىي ئىطرا  – 60
وېٍەچەن ھەلمىذە ئبٌذىٓ ثىػبرەت خبراوتېرىغب ئىگە. چۈٔىي، رەضۇٌۇٌالھمب وۆرضىتىٍگەْ 
ئىطرا ۋەلەضىٕىڭ ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ ثىر ئېّتىھبْ ۋاضتىطي ئىىۀٍىىي ٔبھبٍىتي ئېٕىك ھبٌذا 

ى ثىػبرىتي رەضۇٌۇٌالھ ۋاپبت ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. لۇرئبٕٔىڭ وېٍەچەن ھەلمىذىىي ثۇ ِۆجىسىۋ
ثوٌۇپ ئۇزۇْ ئۆتّەٍال رىئبٌٍىممب ئبٍالٔغبْ ثوٌۇپ، ئىٕطبٔالر ئىطرا ۋەلەضىٕي چۆرىذىگەْ 

 ھبٌذا ثىر ِىراج ئەدەثىَبتي غەوىٍٍۀذۈرۈپ ئۆزئبرا ِۇٔبزىرە لىٍىػمبٔىذى.
ٕغبْ. ئۆز ئىجٍىص لىططەضي ٍۀە ثىر لېتىُ ثبٍبْ لىٍى –ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ثۆٌەوتە ئبدەَ 

ۋالتىذا رەضۇٌۇٌالھ ئېرىػىەْ ثۇ ئۇٌۇغ ِبلبِٕي لىسغبٔغبٔالر ثوٌغبٔىذى. ئۇالرغب ئىجٍىطٕي 
غەٍتبْ لىٍغبْ ئبِىٍٕىڭ ئبدەِگە ثوٌغبْ ھەضىتي ئىىۀٍىىي ٍۀە ثىر لېتىُ ئەضىەرتىٍىپ 

 (.  65 – 61ئۆتۈٌگەْ ) 
ٍٔىىي ثۇ ضۈرىذە تىٍغب لبت ٔېّەت ثەخع ئەتىە –ئبدەَ ثبٌٍىرىغب ئبٌالھ ٔىڭ لبتّۇ 

غەن ـ غۈثھىطىسوي، ثىس ئبدەَ ثبٌىٍىرىٕي ھۆرِەتٍىه لىٍذۇق، ئۇالرٔي » ئېٍىٕغبْ: 
 (. 70« )  ِەخٍۇلبتٍىرىّىسٔىڭ ٔۇرغۇٔىذىٓ ئۈضتۈْ لىٍذۇق

رەضۇٌۇٌالھ ئۈضتىذىٓ ثبرٌىك ِۇئّىٍٕەرگە ٔبِبزدا ٔبھبٍىتي ئەضتبٍىذىً ثوٌىػي وېرەوٍىىي 
(. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، رەضۇٌۇٌالھمب  78ۇ ثبِذات ٔبِىسى تەوىتٍىٕىذۇ ) تەوىتٍىٕىذۇ. ثوٌۇپّ

وېچىٕىڭ ثىر ۋالتىذا ئوٍغۇٔۇپ، ئۆزىگە خبش ثىر ٔبِبزٔىڭ ضوغب لىٍىٕىػي، ٍۀي وېچە ٔبِىسى 
(. غۇٔىڭ ثىٍەْ تەھەججۇد رەضۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ ۋاجىپمب ئبٍٍىٕىذۇ.  79ئولۇغي ئەِىر لىٍىٕغبْ ) 

 غب ئېرىػىع ئبضبْ ئەِەش، ئۇخالظ ثىٍەْ لوٌغب وەٌّەٍذۇ.  «ك ثىر ِبلبَ ِەدھىٍَەغىە الٍى» 
ئۇالر » ئبٔذىٓ روھ ھەلمىذە ضوئبي ضورىغۇچىالرغب ضۈرىذە ِۇٔذاق جبۋاپ ثېرىٍىذۇ: 

‹‹ روھٕىڭ ِبھىَىتىٕي پەرۋەردىگبرىُ ثىٍىذۇ ››ضۀذىٓ روھٕىڭ ِبھىَىتي ھەلمىذە ضورىػىذۇ. 
 (.  85« )  ٕب ئىٍىُ ثېرىٍگەْدېگىٓ، ضىٍەرگە پەلەت ئبزغى

ئىالھىٌ وبالِٕىڭ (.  88ئبٔذىٓ لۇرئبٕٔىڭ ِۆجىسىٍىىىگە وىػىٕىڭ دىممىتي ئبغذۇرۇٌىذۇ ) 
ِۆجىسىطىٕي وۆرەٌّىگەْ وور وۆزٌەر ِۆجىسە تەٌەپ لىٍىذۇ. ضۈرىذە ثۇ ِۆجىسە تەٌەپٍىرى ثىرِۇ 

دىٓ ثۇاللٕي ئېتىٍذۇرۇپ چىمىرىع، ثىر تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ٍۀي، ئىٕىبرچىالر رەضۇٌۇٌالھتىٓ ٍەر –
جۀٕەتىە ئوخػبظ ئىچىذىٓ ئۆضتەڭٍەر ئېمىپ تۇرىذىغبْ ثىر ثېغي ثوٌۇظ تەٌەپ لىٍغبْ. 

پبرچە لىٍىپ ئۈضتىگە چۈغۈرۈغٕي تەٌەپ لىٍغۇدەن  –ثۇالرٔي لىالٌّىطب، ئبضّبٕٔي پبرچە 
ٔي ۋە هللا ا» بً، ٍۀە : دەرىجىذە ِۆجىسە ضبرىڭي ثوٌۇغمبٔىذى. ئۇالر ثۇٔىڭ ثىٍەْ ثوٌذى لىٍّ

پۈتۈْ ثۇ تەٌەپٍەرگە لبرىتب، ( دېَىػىۀىذى.  92« )  پەرىػتىٍەرٔي ئبٌذىّىسغب وەٌتۈرگىٓ
پبوتۇر، ِەْ پەلەت ثىر پەٍغەِجەر هللا ا» ئبٌالھ رەضۇٌۇٌالھٕي ِۇٔذاق دېَىػىە ثۇٍرىَذۇ: 
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 (. 93)  « (ٔىڭ ئىسٔي ثوٌّىطب ھېچ ئبدەَ ثىرەر ِۆجىسە وەٌتۈرەٌّەٍذۇهللا ئىٕطبّٔەْ )ا
    ضۈرە ئبخىرلي ثۆٌىىىذە ۋەھىٌ تىٍغب ئېٍىٕغبْ ھبٌذا ئبخىرٌىػىذۇ:

 َوقُػْرَآنًا فَػَرقْػَناُه لِتَػْقَرأَُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونَػزَّْلَناُه تَػْنزِيًَّل 
وىػىٍەرگە دأە ـ دأە ئولۇپ ئۇٔي دائىُ ئولۇپ تۇرۇٌىذىغبْ ثىر لۇرئبْ لىٍىع، » 

پبرچىغب ئبٍرىپ ثبٍبْ لىٍذۇق. چۈٔىي، ثىس ئۇٔي ) ھبٍبتمب  –ئۇٔي پبرچە  ،ۈْثېرىػىڭ ئۈچ
 (.   106« )  ، تەدرىجىٌ ٔبزىً لىٍذۇقثۆٌۈپ ـ ثۆٌۈپلۇرئبٕٔي تەدثىمالٔطۇْ دەپ ( 

ٔۇثۇۋەت ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ضۈرە، ضۆزٔي ِۀبٔىڭ ئەضٍي ِۀجەضي ثوٌغبْ ئبٌالھ لب 
ڭ ئۆِۈرٌۈن ضەپىرىذە پەٍغەِجەرٌىه ٍېتەوچىٍىه ثوٌۇپ، ثۇ وەٌتۈرۈپ ئبخىرىٍىػىذۇ. ئىٕطبٕٔى

 ضەپەرٔىڭ ئبخىرلي ٔولتىطىذا ئبٌالھ ثبر. 
 ۋەٌھبضىٍي وبالَ، ئىٕطبْ ئبٌالھ تىٓ ئۆزىٕي لبچۇراٌّبٍذۇ. 

 
 

 ٍۇٔۇش ضۈرىطي

 
 – 98ھەزرىتي ٍۇٔۇضٕىڭ لەۋِىذىٓ ئبزاپٕىڭ وۆتۈرۋېتىٍىػىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ 

 ضەْ، ضۈرە ٍۇٔۇش ضۈرىطي دەپ ئبتبٌغبْ.ئبٍىتىگە ئبضب
ھەزرىتي ٍۇٔۇضٕي ثبغتب ئىٕىبر لىٍىپ ِەضخىرە لىٍغبْ، وېَىٓ ثۇ پوزىتطىَىطي ضەۋەثىذىٓ 
پۇغبٍّبْ ثوٌۇپ خبتبضىٕي تؤۇغبْ ۋە توغرا ٍوٌغب ٍۈزٌۀگەْ لەۋِٕىڭ لىططىطي ثۇ ضۈرىذە 

( ثىر ئبضۇر غەھىرى  784 – 860ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ٍۇٔۇش پەٍغەِجەر ) ِىالددىٓ ثۇرۇٔمي 
 ثوٌغبْ ٔىٕوۋاغب ئەۋەتىٍگەْ. ضۈرە تەپطىر ۋە رىۋاٍەتٍەردە ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.

ضبففبت ضۈرىطىذە ٍۇٔۇش لەۋِي ھەلمىذە وەڭ دائىرىذە ثبٍبٔالر ثېرىٍگەْ ثوٌطىّۇ، ثۇ 
 ٍەر ئبٌّبلتب:ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌّىغبْ. ثۇٔىڭ ضەۋەثي ثۇ ضۈرىگە ئىطّي ثېرىٍگەْ ئبٍەتتە 

ٍۇٔۇش لەۋِىذىٓ ثبغمب ) ئبزاپمب الٍىك ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ( ئىّبْ ئېَتىپ، ئىّبٕٔىڭ » 
 (.  98« ) پبٍذىطىٕي وۆرگەْ ھېچمبٔذاق ثىر لەۋَ / غەھەر ٍوق 

گەرچە ضۈرىذە ٍۇٔۇش لىططىطىٕىڭ ئبٌذىذا، ثبغمب تۆت پەٍغەِجەرٔىڭ لىططىطي ثبٍبْ 
ٍەر تبرىخىذىىي ثۇ ِۇضتەضٕب ٔەثىۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتىٍىػي، لىٍىٕغبْ ثوٌطىّۇ، ضۈرىٕىڭ ث

را  –الَ  –ئەٌىف » ئبرلب وەٌگەْ ئۈچ ضۈرىٍىه  –ئەھۋاٌذىٓ ثوٌطب وېرەن. ِۇضھبثتب ئبرلىّۇ 
ئبئىٍىطىٕىڭ تۇٔجىطي. تۇٔجي لۇرئبْ ٔەضٍىٕىڭ تىٍىذا ثبغالٔغۇچ ھەرىپٍىرى ئوخػبظ « 

ِىُ ئبئىٍىطىگە  –دەپ ئبتىغبٔىذى ) ِەضىٍەْ: ھب  «ئبئىٍە » ثوٌغبْ ضۈرە گۇرۇپپىٍىرىٕي 
 ئوخػبظ (.

ئورۇٔذا، ئىجٓ ئبثجبش  – 51ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ھەزرىتي ئوضّبْ تەرتىۋىذە 
ئورۇٔذا ٍەر ئبٌغبْ. ھەر ئۈچ  – 50ئورۇٔذا، ئىّبَ جبفەر تەرتىۋىذە  – 48تەرتىۋىذە 

وەٌّەوتە. ثۇ ثىس ئۈچۈْ توغرىذۇر. لوٌىّىسدا  ھۇد ضۈرىطي ئبرىطىغب توغرا –تەرتىپتە ئىطرا 
 ثۇٔىڭغب ئېتىراز لىٍىغۇدەن ھېچمبٔذاق ِەٌۇِبت ٍوق.
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ٍىٍىذا ٔبزىً  – 10ٕىڭ دەۋەتضۈرە لۇرەٍع ثوٍمۇتىذىٓ وېَىٕىي ِەزگىٍىگە توغرا وەٌگەْ 
ثوٌغبْ. ضۈرىٕىڭ ِەزِۇْ، ئۇضٍۇپ ۋە غەوٍي ثۇٔي تەضتىمٍىّبلتب. ۋەھىَٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ 

ەرٍبٔي ھەلمىذە پىىىر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثبرٌىك ٔوپۇزٌىك ئۇضتبزالرِۇ ِۇغۇٔذاق دەپ لبرىغبْ. ج
ثۇٔىڭغب زەھەثي ۋە ضۇٍۇتىغب ئوخػبظ لۇرئبْ ئىٍىٍّىرى ضبھەضىذە ئەضەر ٍبزغبْ ئبٌىّالرِۇ، 
ثبزەرگبٔغب ئوخػبظ دەۋرداغٍىرىّۇ غۇٔذاق دەپ لبرىغبْ. ئبرلىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئىطىٍّەر، 

 لۇرئبْ ضۈرىٍىرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىۋى ھەلمىذە ئەتراپٍىك ئىسدۀگەْ غەخطٍەر ئىذى. 
ضۈرىٕىڭ تېّىطي ئىالھي ٍېتەوچىٍىه ۋە ثۇ رەھجەرٌىىٕي رەت لىٍغۇچىالردۇر ثوٌۇپ، ثۇ ضۈرە 

تۀجىھ لوغۇِچىطي ئەڭ وۆپ تىٍغب ئېٍىٕغبْ ضۈرىٍەردىٓ ثىرىذۇر. ثۇ، ِەزوۇر « ئەال » 
 گبھالٔذۇرغۇچي ٌەۋھە خبراوتېرىغب ئىگە ئىىۀٍىىىٕي وۆرضىتذۇ.ضۈرىٕىڭ ئب

ِۇلبتتبئب ثىٍەْ ثبغٍىغبْ ضۈرىٍەردىىي ئوِۇِىٌ ئبالھىذىٍىىە ئبضبضەْ، ثۇ ضۈرىّۇ ۋەھىٌ 
 غپي وەٌتۈرۈٌگەْ ھبٌذا ثبغالٔغبْ:

ُهْم َأْف ( َأَكاَف لِلنَّاِس َعَجًبا َأْف أَْوحَ 1الر تِْلَك َآيَاُت اْلِكَتاِب اْلَِْكيِم ) َنا ِإََّل َرُجٍل ِمنػْ يػْ
ْم قَاَؿ اْلَكاِفُروَف ِإفَّ َىَذا لَ  ـَ ِصْدٍؽ ِعْنَد َرِّبِّْ َساِحٌر أَْنِذِر النَّاَس َوَبشِّْر الَِّذيَن َآَمُنوا َأفَّ َْلُْم َقَد

 (2ُمِبنٌي )
ثىرىگە ئەٌىف، الَ، را. ثۇ، ھېىّەتٍىه وىتبة )ٍۀي لۇرئبْ( ئبٍەتٍىرىذۇر. ئىٕطبٔالرٔىڭ 

ٔىڭ ئبزاثىذىٓ ( هللا ) ٍۀي ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِغب (: ئىٕطبٔالر ) ٍۀي وبپىرالر ( ٔي ) ا
ئبگبھالٔذۇرغىٓ، ِۆِىٍٕەرگە پەرۋەردىگبرىٕىڭ دەرگبھىذا ) لىٍغبْ ٍبخػي ئەِەٌٍىرى 
ئۈچۈْ ( ٍۇلىرى ئورۇٔغب ئېرىػىذىغبٍٔىمي ثىٍەْ خۇظ خەۋەر ثەرگىٓ، دەپ ۋەھَي 

دېذى « ثۇ ھەلىمەتەْ ئبغىبرا ضېھىرگەردۇر » ىسدىٓ ئۇالر ئەجەثٍىٕەِذۇ؟ وبپىرالر: لىٍغبٍٔىمىّ
 (1 – 2 .) 

ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِۀىۋىٌ ۋە وبئىٕبت دۇَٔبضىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. 
ٍۀي، ئبضّبٔالر، زېّىٓ، لوٍبظ، ئبً، وۈٔذۈز، وېچە... ثۇالر وبئىٕبت دۇَٔبضي ثىٍەْ 

(. ثۇ ئبرلىٍىك تبغمي دۇَٔبدىىي  6 – 3ىۋەتٍىه ئبٍەتٍەردە ئىچىذە ٍەر ئبٌّبلتب ) ِۇٔبض
جىطّي ئبٍەتٍەر ) وبئىٕبت جىطىٍّىرى ( ثىٍەْ لۇرئبْ ئبٍەتٍىرىٕىڭ، ئىٕطبْ ئىچىي 

چۈغۀچە ئبٍەتٍىرى ثوٌۇپ پورەوٍەپ ئېچىٍىػي ئىطتۀّەوتە. ثۇٔىڭ  –دۇَٔبضىذا پىىىر 
ق، دۇَٔبغب ثېرىٍىپ وېتىػتۇر. دۇَٔب ھبٍبتىذىٓ ِەِٕۇْ ثوٌغبْ ئبٌذىذىىي ئەڭ چوڭ توضب

وىػىٍەر دۇَٔبغب ثېرىٍىپ وەتىۀٍەر ثوٌۇپ، ثۇٔذاق وىػىٍەرٔىڭ ئبٌالھ ٔىڭ ھوزۇرىغب 
   چىممۇدەن ٍۈزى ثوٌّبٍذۇ:

نْػَيا َواْطَمأَنُّوا ِّبَِ  ا َوالَِّذيَن ُىْم َعْن َآيَاتَِنا ِإفَّ الَِّذيَن ََل يَػْرُجوَف لَِقاَءنَا َوَرُضوا بِاْْلََياِة الدُّ
 (8( أُولَِئَك َمْأَواُىُم النَّاُر ِبَا َكانُوا َيْكِسُبوَف )7َغاِفُلوَف )

لب ِۇاللبت هللا غۈثھىطىسوي، ثىس ثىٍەْ ِۇاللبت ثوٌۇغٕي ئۈِىذ لىٍّبٍذىغبٔالر ) ٍۀي ا» 
ظ ثىٍۀال رازى ثوٌغبٔالر ثوٌۇغٕي وۆزٌىّەٍذىغبٔالر (، دۇَٔب تىرىىچىٍىىىذىٓ ثەھرىّەْ ثوٌۇ
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ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئبراَ تبپمبٔالر، ثىسٔىڭ ئبٍەتٍىرىّىسدىٓ غبپىً ثوٌغبٔالردۇر. ئۀە غۇالرٔىڭ 
 (. 8 – 7« ) جبٍي، لىٍّىػٍىرى تۈپەٍٍىذىٓ دوزاخ ثوٌىذۇ 

» دۇر، «رەھّبْ » غۇٔذالتىّۇ ئبٌالھ جبزاالٔذۇرۇغمب ئبٌذىراپ وەتّەٍذۇ. چۈٔىي ئۇ 
. ئۇ جبزاالٔذۇرۇغتب ئبٌذىراپ وەتّەٍذۇ، غۇٔذالتىّۇ ئىٕطبْ ئۆزىگە لبٍتىع / دۇر«رەھىُ 

خبتبٌىمىذىٓ ٍېٕىع ئۈچۈْ ئبٌذىرىػي وېرەن. ئىٕطبْ ِۀپەئەت ثبر دەپ ئوٍٍىغبْ 
ٔېّەتٍەرٔي تىٍەغتە دائىُ ئبٌذىراٍذۇ. غۇٔذاق تۇرۇلٍۇق، ئىٕطبٕٔىڭ ئەڭ چوڭ ٔېّە ثوٌغبْ 

 ۇضٍىك لىٍىػي وىػىٕي ئوٍغب ضبٌىذۇ.ھىذاٍەتٕي تەٌەپ لىٍىػتب ض

 َوَلْو يُػَعجُّْل اللَُّو لِلنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاَْلُْم بِاْلَْْْيِ َلُقِضَي ِإلَْيِهْم َأَجُلُهْم فَػَنَذُر الَِّذيَن ََل 
 يَػْرُجوَف لَِقاَءنَا ٓت طُْغَياِِنِْم يَػْعَمُهوفَ 

ىػمب ئبغۇرۇغمب ئۇالر تەٌەپ لىٍغبْ وىػىٍەر تەٌەپ لىٍغبْ ٍبِبٍٔىمٕي ئهللا ئەگەر ا» 
ٍبخػىٍىمىٕي ئىػمب ئبغۇرۇغمب ئبٌذىرىغبٔذەن ئبٌذىرىطب ئىذى، ئۇالرٔىڭ ئەجىٍي چولۇَ 
ٍەتىەْ ثوالتتي ) ٍۀي ھبالن ثوالتتي (. ثىس ثىٍەْ ِۇاللبت ثوٌۇغٕي ئۈِىذ لىٍّبٍذىغبٔالرٔي 

 (. 11« ) گۇِراھٍىمتب تېڭىرلبپ ٍۈرۈغىە لوٍۇپ ثېرىّىس 
ۆۋۀذىىي ئبٍەت، ئىٕطبْ ٍبرىتىٍغبٔذىٓ تبرتىپ پەلەت ئۆزگەرِىگۀٍىىىٕي ت

 وۆرضىتىذىغبْ ئىجرەتٍىه ئبٍەتتۇر:

ْنَساَف الضُّرُّ َدَعانَا ِْلَْنِبِو أَْو قَاِعًدا أَْو قَاِئًما فَػَلمَّا َكَشْفَنا َعْنُو ُضرَُّه َمرَّ كَ  َأْف ََلْ َوِإَذا َمسَّ اْْلِ
 َمسَُّو َكَذِلَك زُيَّْن لِْلُمْسرِِفنَي َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  َيْدُعَنا ِإََّل ُضرٍّ 

ئىٕطبٔغب ثىرەر زىَبْ ـ زەخّەت ٍەتطە، ٍبتطىذۇ، ئوٌتۇرضىذۇ، تۇرضىذۇ، ) ئۇٔي دەپئي » 
لىٍىػىّىسٔي تىٍەپ ( ثىسگە دۇئب لىٍىذۇ؛ ئۇالرغب ٍەتىەْ زىَبْ ـ زەخّەتٕي وۆتۈرۈۋەتطەن، 

ىّىسٔي تىٍەپ ثىسگە دۇئب لىٍّىغبٔذەن، ٍبِبْ ئىػٕي ٍۀە گوٍب ئۇٔي وۆتۈرۈۋېتىػ
داۋاِالغتۇرىذۇ، ھەددىذىٓ ئبغمۇچىالرٔىڭ لىٍّىػٍىرى ئۇالرغب ِۇغۇٔذاق چىراٍٍىك 

 (. 12« ) وۆرضىتىٍذى 
ئىٕطبٕٔىڭ تەثىئىتىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثۇ ِەٌۇِبتٕي پەلەت ئبٌالھ ال ثېرەٌەٍتتي. ضۈرىٕىڭ 

پۈتۈْ ئىٕطبٔالرغب  خىتبةْ ئبٍەتٍەر ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىگە چىمىذۇ ۋە داۋاِىذا ثبٍبْ لىٍىٕغب
لبرىتىٍىذۇ. تۆۋۀذىىي ئبٍەت ئبٔتىروپوٌوگىَىٍىه تەتمىمبت ثىٍۀّۇ لوٌغب وەٌتۈرگىٍي 

 ثوٌّبٍذىغبْ ھەلىمەتٕي ثبٍبْ لىٍّبلتب:

نَػُهْم ِفيَما َوَما َكاَف النَّاُس ِإَلَّ أُمًَّة َواِحَدًة فَاْختَػَلُفوا َوَلْوََل َكلِ  َمٌة َسبَػَقْت ِمْن رَبَّْك َلُقِضَي بَػيػْ
 ِفيِو َ٘مَْتِلُفوفَ 

ئىٕطبٔالر ) ئەضٍىذە ( ثىر دىٓ ) ٍۀي ئىطالَ دىٕي ( دا ئىذى. وېَىٓ ئۇالر ئىختىالپ » 
لىٍىػتي ) ٍۀي دىٕالر وۆپەٍذى، ثۇتالرغب چولۇٔۇغتي (. رەثجىڭٕىڭ ئبٌذىٕئبال ئېَتمبْ ضۆزى 

الغٕي لىَبِەتىە لبٌذۇرۇغتىٓ ئىجبرەت تەلذىرى ( ثوٌّىطب ئىذى، ئۇالرٔىڭ ) ٍۀي جبزا
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ئىختىالپ لىٍىػمبْ ٔەرضىٍىرى ئۈضتىذە ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا ئەٌۋەتتە ھۆوۈَ چىمىرىالتتي ) ٍۀي 
 (. 19« ) دىٕذا ئىختىالپ لىٍىػمبٍٔىرى ئۈچۈْ، ئۇالرغب ثۇ دۇَٔبدىال جبزا ثېرىٍەتتي ( 

 ٌغبْ لۇرئبْ، ئىٕطبٕٔي ئەثەدى ضبئبدەت دىَبرىغب چبلىرِبلتب:ئىالھىٌ دەۋەت ثو

 َواللَُّو َيْدُعو ِإََّل َداِر السَََّّلـِ َويَػْهِدي َمْن َيَشاُء ِإََّل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 
وىػىٍەرٔي ( ئبِبْ جبٍغب ) ٍۀي جۀٕەتىە ( دەۋەت لىٍىذۇ ۋە ثۇ جبٍغب ثېرىػٕي هللا ) ا» 

 (. 25« ) ب ثبغالٍذۇ خبٌىغبْ ئبدەِٕي توغرا ٍوٌغ
لۇرئبٔذا ثىسگە وۆپ ئۇچراٍذىغبْ ثىر ئوثراز ثبر. ثۇ ِەۋجۇت ھەلىمەتىە تەضٍىُ ثوٌّبً، 
چولۇَ ئۇٔىڭذىّٕۇ ئۈضتۈْ ثىر ھەلىمەتٕي لوغٍىػىذىغبْ ثىر ئوثرازدۇر. ثۇ ئوثرازدىىي زېھىٓ، 

ذە تەپەوىۇر وۆزى غەٍرىگە چولۇٔۇظ وېطىٍىگە گىرىپتبر ثوٌغبْ ئىٍٍەتٍىه زېھىٕذۇر. ئەضٍى
ثىٍەْ لبراغٕي ثىٍطە، ئەتراپىذا وۆرگەْ ۋە ئبدەتتىىي ثىر ٔەرضە دەپ وۆزگە ئىٍّىغبْ 
ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ثىر ِۆجىسىذۇر. وۆزگە وۆرۈٔىذىغبْ غەٍئىٍەرٔىڭ ئبضتىذا وۆزگە 

ٕي چىٍىمّبٍذىغبْ ثىر ھەلىمەت ٍبتىذۇ. غەٍئىٍەرٔىڭ وۆرۈٔۈغىٕىڭ ئبضتىذا ٍبتمبْ ھەلىمەت
وۆرەٌەٍذىغبْ لەٌت وۆزى، ثۇ ھەلىمەتٕي وۆرۈپ ٍېتىذۇ ۋە ٍۈرەوٕىڭ چوڭمۇر لبتٍىّىذىٓ 

ضبداٌىرىٕي ٍبڭرىتىذۇ. ٌېىىٓ، ثۇ ئوثراز ثۇٔذاق « ئبٌالھۇ ئەوجەر! » چىممبْ ثىر ٔىذا ثىٍەْ 
 ئبٍىتي ثۇ ئوثرازٔي جبٍٔىك تەضۋىرٌەپ ثېرىذۇ.  – 20لىٍىػتىٓ ئبجىس. ضۈرىٕىڭ 

ھ ٔىڭ ھەلىمەتٕىڭ ِۀجەضي ۋە ئۆٌچىّىٕي ثەٌگۈٌىگۈچي ئىىۀٍىىي تىٍغب ضۈرىذە ئبٌال
 ئېٍىٕغبٔذىٓ وېَىٓ، ِۇٔذاق ضوئبي لوٍۇٌىذۇ: 

 (.   32« ) ھەلىمەتتىٓ لبٌطب، گۇِراھٍىمتىٓ ثبغمب ٔېّە لبٌىذۇ؟ » 
ھەلىمەت ٔۇرى ثوٌّىطب، ئىٕطبْ ٔېّىگە ئەگىػىذۇ؟ لۇرئبْ ثۇ ضوئبٌغب ئوچۇق ۋە ئېٕىك 

 گە ئەگىػىذۇ دەپ جبۋاپ ثېرىذۇ:«پەرەز  – ( َظنِّ ) زاْ» ىپ لىٍ

 ُلوفَ َوَما يَػتَِّبُع َأْكثَػُرُىْم ِإَلَّ ظَنِّا ِإفَّ الظَّنَّ ََل يُػْغِِن ِمَن اْلَْقّْ َشْيًئا ِإفَّ اللََّو َعِليٌم ِبَا يَػْفعَ  
ئىطپبتالغتب ئۇالرٔىڭ توٌىطي پەلەت پەرەزگىال تبٍىٕىذۇ، پەرەز دېگەْ ھەلىمەتٕي » 

ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي ئوثذاْ هللا ھەلىمەتەْ ھېچ ٔەرضىگە ٍبرىّبٍذۇ. غۈثھىطىسوي، ا
 (. 36« ) ثىٍگۈچىذۇر 

ئبخىرەتٕي ئىٕىبر لىٍىػٕىڭ ئبضتىذا ِۀىۋى لبرىغۇٌۇق ٍبتمبٍٔىمي داۋاَ لىٍغبْ 
ىبر لىٍىع، ئبٍەتٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ۋەھىٌ ۋە ۋەھىٌ وۆرضەتىەْ ھەلىمەتٕي ئىٕ

 ئەضٍىذە خبتب چۈغۈٔۈپ لېٍىػتىٓ وېٍىپ چىممبْ:

ِِِْم تَْأِويُلُو َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَا ْنظُْر  َبْل َكذَّبُوا ِبَا َلَْ ٗمُِيطُوا بِِعْلِمِو َوَلمَّا يَْأ
 َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الظَّاِلِمنيَ 

ِۀىطىٕي توٌۇق چۈغۀّەً ۋە ھەلىمىتىگە تېخي ئۇٔذاق ئەِەش، ئۇالر لۇرئبٕٔىڭ » 
ئەلٍي ٍەتّەً تۇرۇپ ئۇٔي ئىٕىبر لىٍىػتي. ئۇالردىٓ ثۇرۇْ ئۆتىەْ ئۈِّەتٍەرِۇ 

ٍىرىٕي ( ِۇغۇالرغب ئوخػبظ ٍبٌغبٔغب چىمبرغبْ ئىذى. زاٌىّالرٔىڭ ٔەثى) ئۆزٌىرىٕىڭ 
 (. 39« ) ئبلىۋىتىٕىڭ لبٔذاق ثوٌغبٍٔىمىغب لبراپ ثبلمىٓ 
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پبت تەوىتٍەپ  –ىبرٌىمٕىڭ وىػىٕىڭ ئۆزىگە ئبئىت ئىىۀٍىىي، لۇرئبْ پبت جبۋاپ
تۇرغبْ  ثىر پىرىٕطىپ. ثۇ ئەضٍىذە، پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ دەۋىتىگە جبھىٍٍىك ثىٍەْ لبرغي 

 چىممۇچىالرٔىڭ لىٍّىػىغب دەۋەت لىٍغۇچىالرٔىڭ جبۋاپىبر ئەِەضٍىىىٕىڭ ثبٍبٔي ئىذى:

بُوَؾ فَػُقْل ِل   َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم أَنْػُتْم بَرِيُئوَف ِمَّا أَْعَمُل َوأَنَا بَرِيٌء ِمَّا تَػْعَمُلوفَ َوِإْف َكذَّ
ِېٕىڭ ئەِەٌىُ ئۆزۈَ ئۈچۈٔذۇر، » ئەگەر ئۇالر ضېٕي ٍبٌغبٔچي لىٍىػتب چىڭ تۇرضب: 

، ضىٍەرٔىڭ ئەِەٌىڭالرِۇ ئۆزۈڭالر ئۈچۈٔذۇر، ِېٕىڭ ئەِەٌىّذىٓ ضىٍەر ئبدا ـ جۇداضىٍەر
ضىٍەرٔىڭ لىٍّىػىڭالردىٓ ِۀّۇ ئبدا ـ جۇداِەْ ) ٍۀي ثىراۋ ثبغمب ثىر وىػىٕىڭ لىٍغبْ 

 (. 41دېگىٓ ) « گۇٔبھىغب جبۋاثىبر ئەِەش ( 
ھېچىىُ ئۆزىٕىڭ ھۆر ئىرادىطي ثىٍەْ تبٌٍىغبْ لبرارىٕىڭ ٔەتىجىطي ضەۋەپٍىه وېٍىپ 

تۆھّەت چبپٍىّبضٍىمي وېرەن. دەپ ئبٌالھ لب « پىػبٔە  –تەلذىر » چىممبْ ئبلىۋەتٕي، 
 تۆۋۀذىىي ئبٍەت ثۇ ھەلىمەتٕي جبوبرٌىّبلتب: 

 ِإفَّ اللََّو ََل َيْظِلُم النَّاَس َشْيًئا َوَلِكنَّ النَّاَس أَنْػُفَسُهْم َيْظِلُموفَ 
ئىٕطبٔالرغب لىٍچە زۇٌۇَ لىٍّبٍذۇ، ٌېىىٓ ئىٕطبٔالر ئۆزٌىرىگە ئۆزٌىرى هللا غۈثھىطىسوي، ا» 

 (. 44« )  زۇٌۇَ لىٍىذۇ
ئبٌالھ لب تۆھّەت لىٍىػٕىڭ ٍۀە ثىر خىً ئۇضٍۇثي، ئبٌالھ تىٓ غەٍرىگە ئىالھٍىك ضۈپىتي 

 ثېرىع ثوٌۇپ، ثۇ ھەلتە لۇرئبْ ِۇٔذاق دەٍذۇ:

ُشرََكاَء َأََل ِإفَّ لِلَِّو َمْن ٓت السََّماَواِت َوَمْن ِٓت اْْلَْرِض َوَما يَػتَِّبُع الَِّذيَن َيْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو 
 ِإْف يَػتَِّبُعوَف ِإَلَّ الظَّنَّ َوِإْف ُىْم ِإَلَّ َ٘مُْرُصوفَ 

ٔىڭ هللا ٔىڭذۇر ) ٍۀي اهللا راضتال ئبضّبٔالردىىي ۋە زېّىٕذىىي ھەِّە ٔەرضە ا» 
ٔي لوٍۇپ، ثۇتالرغب چولۇٔىذىغبٔالر پەلەت هللا ِۈٌىىذۇر، ثۀذىطىذۇر، ِەخٍۇلبتىذۇر (. ا

ئۇالر پەلەت جۆٍٍۈٍذۇ ) پبدىغب ئوخػبظ لبرىغۇالرچە ئىع ٍولىالڭ پەرەزگىال تبٍىٕىذۇ، 
 (. 66« ) لىٍىذۇ ( 

ئبٌالھ لب ۋە ئۇٔىڭ ئۇٌۇھىََىتىگە لىڭغىرٌىك ثىٍەْ ٔەزەر تبغٍىغبْ زېھىٓ، پەٍغەِجەر ۋە 
پەٍغەِجەرٌىىىىّۇ لىڭغىر لبراٍذۇ. تۆۋۀذىىي ئبٍەت ثۇ خىً ئەلىٍگە ئۇرۇٌغبْ تەضتەوىە 

 ئوخػبٍذۇ:

أَْمِلُك لِنَػْفِسي َضرِّا َوََل نَػْفًعا ِإَلَّ َما َشاَء اللَُّو ِلُكلّْ أُمٍَّة َأَجٌل ِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َفََّل  ُقْل ََل 
 َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َوََل َيْستَػْقِدُموفَ 

خبٌىّىطىال، ِەْ ئۆزۈِذىٓ زىَبٕٔي دەپئي لىٍىػمب، پبٍذا لبزىٕىػمب لبدىر هللا ا» ئېَتمىٕىي: 
ەْ، ھەر ئۈِّەتٕىڭ ِەٌۇَ ۋالتي ثوٌىذۇ، غۇ ۋالىت ٍېتىپ وەٌگۀذە، ئۇالر ثىردەِّۇ ئەِەضّ

 (. 49« ) وېچىىتۈرۈٌّەٍذۇ، ثىردەِّۇ ئىٍگىرى ضۈرۈٌّەٍذۇ 
ثۇ ضۈرىذە ھەزرىتي ٔۇھ ثىٍەْ ثبغٍىٕىپ، ھەزرىتي ِۇضب ۋە ھبرۇْ ثىٍەْ داۋاِالغمبْ ۋە 

ڭ ھەِّىطي ئىٕىبرچي لەۋٍِەردىٓ ئىجرەت ھەزرىتي ٍۇٔۇش ثىٍەْ ئبخىرالغمبْ لىططەٌەرٔى
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ئېٍىػمب دەۋەت لىٍّبلتب. ھەزرىتي ِۇضب لىططىطىذە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذىغبْ ٔولتب، 
لب ئبٍالٔذۇرۇظ « لبرارگبھ » غب ٍۈزٌىٕىػتىىي ثىرەر «توغرا ٍوي » ئۆٍٕي ئىٕطبٔغب ٔىطجەتەْ 

      ھەلمىذىىي تەٌّبتتۇر:

َنا ِإََّل ُمو  َلًة َوأَِقيُموا َوأَْوَحيػْ َسى َوَأِخيِو َأْف تَػبَػوََّآ لَِقْوِمُكَما ِبِْصَر بُػُيوتًا َواْجَعُلوا بُػُيوَتُكْم ِقبػْ
 الصَََّّلَة َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِننيَ 

لەۋِىڭالر ئۈچۈْ ِىطىردا ئۆٍٍەر ٍبضبڭالر، » ثىس ِۇضب ثىٍەْ ئۇٔىڭ لېرىٕذىػىغب: 
ٍىڭالر، ٔبِبز ئولۇڭالر، ِۆِىٍٕەرگە ) دۈغّۀٍىرى ئۆٍٍىرىڭالرٔي ٔبِبز ئولۇٍذىغبْ جبً لى

 (. 87دەپ ۋەھىٌ لىٍذۇق ) « ئۈضتىذىٓ غەٌىجە لىٍىذىغبٍٔىمي ثىٍەْ ( خۇظ خەۋەر ثېرىڭالر 
پىرئەۋْ زۇٌۇِي ئبٔىالرٔىڭ ثبال ٍبتمۇضىغىچە ٍېتىپ ثبرغبْ ثوٌطب، ئۇ ٍەردە » ثۇ، 

 تۇر.دېگەْ ضوئبٌغب جبۋاپ« لىٍغۇدەن لبٔذاق ئىع ثبر؟ 
ئبخىرلي لىططە ثوٌغبْ ھەزرىتي ٍۇٔۇش لىططىطي، تبرىخي ثىر ۋەلە ئۈضتىذىٓ لۇرئبْ 

لىٍىٕغۇچىٍىرى ثوٌغبْ ِەوىە ِۇغرىىٍىرىگە لبتتىك ثىر  خىتبةۋەھىَٕىڭ تۇٔجي 
ثىسٔىڭ رۇخطىتىّىس ثوٌّبً » ئبگبھالٔذۇرۇظ ئىذى. ثەٌىىُ، ثۇ لىططە ئبرلىٍىك رەضۇٌۇٌالھمب : 

 دېَىٍگەْ ثوٌطب وېرەن.« ئوخػبظ ۋەزىپەڭٕي تبغالپ وەتّە! تۇرۇپ، ٍۇٔۇضمب 
ضۈرە، ئىٕطبٔالر تەلذىرىٕي، ئۇالرٔىڭ تەدثىرٌىرى، لىٍّىػٍىرى ثەٌگىٍەٍذىغبٍٔىمىٕي ثبٍبْ 

 لىٍغبْ ثىر ثۆٌەن ثىٍەْ ئبخىرٌىػىذۇ:

َا يَػْهَتِدي لِنَػْفِسِو َوَمْن ُقْل يَا أَيػَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكُم اْلَْقُّ ِمْن رَبُّْكْم َفَمِن اْىتَ    َدى فَِإٔمَّ
َها َوَما أَنَا َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل ) َا َيِضلُّ َعَليػْ ( َواتَِّبْع َما يُوَحى ِإلَْيَك َواْصِبْ َحَّتَّ َٗمُْكَم 108َضلَّ فَِإٔمَّ

ُر اْْلَاِكِمنَي )  ( 109اللَُّو َوُىَو َخيػْ
الر! ضىٍەرگە رەثجىڭالر تەرىپىذىٓ ھەق دىٓ ئي ئىٕطبٔ» ) ئي ِۇھەِّەد! ( ئېَتمىٕىي، 

وەٌذى، وىّىي توغرا ٍوٌٕي تبٌالٍذىىەْ، ئۆزىٕىڭ پبٍذىطي ئۈچۈْ تبٌٍىغبْ ثوٌىذۇ، وىّىي 
ئي «. ) ئبزىذىىەْ، ئۆزىٕىڭ زىَىٕي ئۈچۈْ ئبزغبْ ثوٌىذۇ، ِەْ ضىٍەرگە ھبِىٌ ئەِەضّەْ 

ٍۀي ئۇٔىڭغب ئۆزۈڭ ئەِەي لىٍىپ،  ِۇھەِّەد! ( ضبڭب ٔبزىً لىٍىٕغبْ ۋەھَىگە ئەگەغىىٓ )
ضەْ ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا ( ھۆوۈَ چىمبرغۇچە ) دىٕغب هللا ) ثبغمىالرغب ئۇٔي ٍەتىۈزگىٓ (. ا

ئەڭ ھەلمبٔىٌ ھۆوۈَ چىمبرغۇچىذۇر هللا دەۋەت لىٍىع ٍوٌىذىىي ِۇغەلمەتٍەرگە ( چىذىغىٓ، ا
 (108 – 109  .) 
 

 

 ھۇد ضۈرىطي
 

تٍەردە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ھۇد ۋە ئۇ پەٍغەِجەر لىٍىپ ئبٍە – 60 – 50ثۇ ضۈرىگە 
ئىطّي « ھۇد » ئەۋەتىٍگەْ ئبد لەۋِىٕىڭ لەضطىطي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثۆٌەوىە ئبضبضەْ 

 ثېرىٍگەْ. 
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گەرچە ِەزوۇر لىططە ئەئراف ۋە غۇئەرا ضۈرىطىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثوٌطىّۇ، ثۇ ضۈرىذە 
ئىطّىٕي رەضۇٌۇٌالھ لوٍغبْ. ثۇٔي غۇ « ھۇد »  ضەي تەپطىٍىٌ ھبٌذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ضۈرىگە

 ھەدىطتىٓ ثىٍەٌەٍّىس: 
 ئەثۇ ثەوىر ثىر وۈٔي ٔەثىگە ِۇٔذاق دېذى:

 ٍب رەضۇٌۇٌالھ ) تېس ( لېرىپ وەتتىڭّۇ لبٔذاق؟ رەضۇٌۇٌالھ جبۋاپ ثېرىپ: -
ِېٕي ھۇد، ۋالىئە، ِۇضەٌەت، ئەِّبٍەتەضبئەٌۇْ، ئىسەغػەِطۇ وۇۋۋىرات لېرىتىۋەتتي،  -

 (. 402/  5ى ) تىرِىسى، ضۇٔەْ، دېذ
 ثبرٌىك ِۀجەٌەردە ثۇ ضۈرە ِۇغۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.

ٍۈضۈپ ضۈرىٍىرى ئبرىطىغب  –دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي ثبرٌىك تەرتىپٍەردە ٍۇٔۇش 
ئىطىٍّىه « ِۇھبررارۇي ۋەجىس  –ئەي » تىسىٍغبْ. ئۀذۇٌۇضٍۇق ِۇپەضطىر ئىجٓ ئبتىََە 

ضۈرىذە ِۇغرىىالرغب لىٍىٕغبْ تەھذىذ ٍۇٔۇش ضۈرىطىگە لبرىغبٔذا  ِۇضەِّب تەپطىرىذە، ثۇ
ئوْ ھەضطە وۈچٍۈن ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ھۇد ضۈرىطىٕىڭ ٍۇٔۇش ضۈرىطىذىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً 

 ثوٌغبٍٔىمىٕي ئىٍگىرى ضۈرگەْ. 
ثوٌّىغبٍٔىمي ئبٍرىُ ِەضىٍە. غۇٔذالتىّۇ  –ئىجٓ ئبتىََۀىڭ ثۇ لبرىػىٕىڭ توغرا ثوٌۇپ 

ڭ ئورٔىٕي ئېٕىمالغتب ئىػٍەتىەْ ئۇضٍۇثي تەلذىرٌەغىە ئەرزىَذۇ. چۈٔىي، ئىجٓ ضۈرىٕى
ئبتىََە ثۇ لبرىػىٕي ئىٍگىرى ضۈرگۀذە، ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔىٕىڭ ٔبزىً ثوٌغبْ زاِبْ ۋە ِبوبٔذا 
ٍۈزثەرگەْ ۋەلە، دەۋر ئبرلب وۆرٔۈغي ثىٍەْ زىچ ِۇٔبضىۋەتٍىه ئىىۀٍىىىٕي ئوتتۇرىغب 

 –ٍىٍٍىك ئۇزۇْ ثىر ۋالىت ئىچىذە پبرچە  23غرا ثىر ئۇضٍۇة. لۇرئبٕٔىڭ لوٍغبٔىذى. ثۇ تو
پبرچە ٔبزىً ثوٌۇغىٕىڭ ِەلطىتىّۇ ثۇ ئىذى. لۇرئبْ ضوراٌغبْ ضوئبٌالرغب جبۋاپ، لىٍىٕغبْ 
دۇئبالرغب ئىجبۋەت، داۋاَ لىٍىۋاتمبْ ھبٍبتمب ِۇداخىٍە، ثۇزغۇٔچىٍىممب ئۇچرىغبْ ھبٍبتٕي 

بْ ٍبغبظ ئۇضۇٌىٕىڭ ثەرپب لىٍىٕىػي ئىذى. گەرچە ئىجٓ ئبتىََۀىڭ ئوڭػبظ ۋە توغرا ثوٌغ
ئۇضٍۇثي توغرا ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ، چىمبرغبْ ٍەوۈْ ِۇالھىسە لىٍىػمب تېگىػٍىه. چۈٔىي ھۇد 
ضۈرىطىٕىڭ ٍۇٔۇش ضۈرىطىذىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېَتىع ثىٍەْ ثىرگە، ِۇغرىىالرٔىڭ 

ىَىطىٕىڭ ضۇضٍىػىػمب لبراپ ِبڭغبٍٔىمىٕي ئىٍگىرى ضۈرگەْ. ثۇ ۋەھىَگە تۇتمبْ ئىٕىبر پوزىتط
لبراظ تەورار ِۇٔبزىرە لىٍىػمب الٍىك. ثۇ لبراغٕىڭ دەي ئەوطىٕي ئېَتىع ِۇِىىٓ. چۈٔىي 
ِۇغرىىالرٔىڭ ۋەھىَگە ۋە رەضۇٌۇٌالھمب لبرغي دۈغّۀٍىىي ثبرغبٔطىرى وۈچىَىپ ثبرغبٔىذى. 

 ٕي توغرا دەپ لبراٍّىس.  غۇڭب دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي تەرتىۋى
ھۇد ضۈرىطي، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ چبچٍىرىٕي ئبلبرتىۋەتىۀىذى. ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطىٕي 

 تۆۋۀذىىي ئبٍەت ئوچۇق وۆرضىتىپ ثەرِەوتە:

 َوَما َكاَف رَبَُّك لِيُػْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْىُلَها ُمْصِلُحوفَ 
 (. 117« ) زۇٌۇَ ضېٍىپ ھبالن لىٍّبٍذۇ رەثجىڭ ئبھبٌىطي ٍبخػي ثوٌغبْ ٍۇرتالرٔي » 

لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌۇظ جەرٍبٔىذا وۇپۇرٔي ئوچۇق ئبغىبرا ۋە لبتتىك ثىر تىً ثىٍەْ 
 ئەٍىجٍىگەْ ضۈرىٍەر ئىچىذە ھۇد ضۈرىطي ثىرىٕچي ئورۇٔذا تۇرىذۇ.

« را  –الَ  –ئەٌىف » ھۇد ضۈرىطي، ٍۇٔۇش ۋە ٍۈضۈپ ضۈرىطي ثىٍەْ ثىرٌىىتە  
« را  –الَ  –ئەٌىف » تەۋە ضۈرىٍەردىٓ ثىرى. ضۈرىٍەر ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەت ئبئىٍىطىگە 
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 – 47 – 40ئبئىٍىطىّۇ ثبر ثوٌۇپ،  « ِىُ  –ھب » ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبٍذۇ. ِەضىٍەْ، ثىر 
ضۈرىٍەر ئبرىطىذىىي ٍەتتە ضۈرە ثۇ گۇرۇپپىغب تەۋە. ِۇلبتتبئب ھەرىپٍىرىٕىڭ ئبٔچە وۆزگە 

 ەْ تەرىپي، ئوخػبظ ئبئىٍىگە تەۋە ضۈرىٍەر ئبرىطىذا ثىر ثەٌگە ثوٌىػىذۇر. چىٍىمىپ وەتّىگ
ھۇد ضۈرىطي ثىٍەْ ثۇ ئبئىٍىگە تەۋە ٍۇٔۇش ضۈرىطي ئبرىطىذا زىچ ِۇٔبضىۋەت ثبر. ثۇ 
ضۈرىذە ھەزرىتي ٔۇھٕىڭ ثېػىذىٓ ئۆتىەْ ئبئىٍە تىراگىذىَىطي تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ٍۇٔۇش 

ي ثوٍۇٔتبۋٌىك لىٍغبْ توپٍۇِالرٔىڭ چولۇَ ضۈرىطىذە ئىالھي ۋەھىَگە لبرغ
جبزاالٔذۇرۇٌىذىغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، پىرئەۋْ ۋە لەۋِي دۇچبر ثوٌغبْ ۋەلەٌەر تىٍغب 

ئبٍىتي ثىٍەْ ئبخىرالغمبْ. ھۇد « رەثجىڭ ھۆوۈَ ثەرگىچە ضەثىر لىً! » ئېٍىٕىپ، ضۈرە 
د، ضبٌىھ، ٌۇت، غۇئەٍت لەۋٍِىرىٕىڭ ضۈرىطي پىرئەۋْ ۋە ئۇٔىڭ لەۋِي، غۇٔذالال ٔۇھ، ھۇ

ئوخػبظ غەوىٍذە ئىالھي ۋەھىَذىٓ ٍۈز ئۆرىگۀٍىىي ئۈچۈْ جبزاالٔذۇرۇٌغبٍٔىمي ئىجرەت 
ضۈپىتىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. جبزاالٔذۇرۇٌغبْ لەۋٍِەر ئىچىذە ھەزرىتي ٔۇھٕىڭ ئوغٍي ۋە ھەزرىتي 

ىرىٕىڭّۇ ثوٌىػي وىػىگە ئىجرەت ٌۇتٕىڭ ئبٍبٌىغب ئوخػبظ پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ئىٕىبرچي ٍېمىٍٕ
لىٍىٕغۇچىطي ثوٌغبْ  خىتبةئۆرٔىىىذۇر. ثۇ ئبرلىٍىك خبش ھبٌذا لۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي 

رەضۇٌۇٌالھمب، ئوِۇِىٌ جەھەتتىٓ ثبرٌىك ِۇئىٍّٕەرگە تەضەٌٍىٌ ثېرىٍگەْ ۋە ھىذاٍەت 
وغٍي وۀئبْ وىػىٍەرٔىڭ ئىٍىىذە ثوٌغبْ ثوٌطب، ھەزرىتي ٔۇھ ئىٍىىذىىي ھىذاٍەتٕي ئ

ئۈچۈْ، ھەزرىتي ٌۇت ئبٍبٌي ئۈچۈْ ئىػٍەتىەْ ثوالتتي دېّەوتە. چۈٔىي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ 
ئەثۇ ٌەھەة (. ھىذاٍەت  –ئەڭ چوڭ دۈغّۀٍىرىذىٓ ثىرى تبغىطي ئىذى ) ئبثذۇٌئۇززا 

وىػىٍەرٔىڭ ئىٍىىذە ئەِەش. ثۇ ضەۋەپتىٓ ھىذاٍەتىە الٍىك ثوٌّىغبْ ثىر وىػي، ِەٍٍي ئۇ ثىر 
ئّىٕٕىڭ ٍبوي ثىر ٔەثىٕىڭ ئەڭ ٍېمىٕي ثوٌطۇْ ئۇٔي ھىذاٍەت لىالٌّبٍذۇ، ئۇالر ھىذاٍەتتىٓ ِۇ

 ِەھرۇَ ثوٌۇپ لبٌىذۇ.
ضۈرە ِۇغرىىالرغب / ئىٕىبر لىٍغۇچىالرغب تەھذىذ لىٍغۇچي ِەزِۇٔىٕىڭ تەلەززاضىغب 

ەت ٔەزرىٕي ئبضبضەْ ھەجە ھەرىپٍىرى ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ئبرلىٍىك وىػىٍەرٔىڭ دىمم
ئۆزىگە تبرتىػٕي ِەلطەت لىٍغبْ. ِۇلبتتبئب ھەرىپٍىرى ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثبغمب ضۈرىٍەردىىي 
ئۇضٍۇثمب ئبضبضەْ، ثۇ ضۈرىذىّۇ ِۇلبتتبئب ھەرىپٍىرىذىٓ وېَىٕىي ئبٍەتٍەر لۇرئبْ ۋەھىٌ 

 ھەلمىذە توختبٌّبلتب:

 ُدْف َحِكيٍم َخِبْيٍ الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت َآيَاتُُو ُّتَّ ُفصَّْلْت ِمْن لَ 
ئەٌىف، الَ، را. ثۇ، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچي، ھەِّىذىٓ خەۋەردار ئبٌالھ » 

تەرىپىذىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ، ئبٍەتٍەرٔىڭ تۈزۈٌۈغي پۇختب، ) ئەلىذە، ئەھىبَ، ۋەز ۋە 
 (.  1« ) لىططىٍەر ( تەپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ چۈغۈٔۈغٍۈن وىتبثتۇر 

روغەْ ئبٍەتتىٓ وېَىٓ، وىػىٕىڭ دىممىتٕي تبرتىذىغبْ ٍۀە ثىر ثۇ لۇرئبْ ھەلمىذىىي 
ئبٍەت وەٌگەْ ثوٌۇپ، ثۇ ئبٍەت ۋەھىَٕىڭ ئەۋەتىٍىػىٕىڭ ئەڭ ئبضبضٍىك ضەۋەثىٕي 

 وۆرضەتّەوتە:

 َأَلَّ تَػْعُبُدوا ِإَلَّ اللََّو ِإنَِِّن َلُكْم ِمْنُو َنِذيٌر َوَبِشْيٌ 
ىال ئىجبدەت لىٍىڭالر، غۈثھىطىسوي، ِەْ ضىٍەرگە ضىٍەر پەلەت ئبٌالھ ل» ) ئېَتمىٕىي ( 

ئبٌالھ تەرىپىذىٓ ئەۋەتىٍگەْ، ھەلىمەتٕي ٍەتىۈزگۈچي، ٍۀي ) وبپىر ثوٌطبڭالر ضىٍەرٔي 
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ئبٌالھ ٔىڭ ئبزاثىذىٓ ( ئبگبھالٔذۇرغۇچي، ) ئىّبْ ئېَتطبڭالر ئبٌالھ ٔىڭ ِۇوبپبتي ثىٍەْ 
 (.  2« ) ضىٍەرگە ( خوظ خەۋەر ثەرگۈچىّەْ 

(. چۈٔىي، ئبٌالھ ٔىڭ ھبٍبتمب ثوٌغبْ  4 – 3ٔذىٓ ضۆز ئبخىرەتىە وەٌتۈرۈٌگەْ ) ئب
ئبوتىپ ِۇداخىٍىطي دەپ لبراغمب ثوٌىذىغبْ ۋەھىَٕىڭ ِەلطىتي، پەلەت ئبخىرەتىە ھەلىمىٌ 
تۈردە ئىّبْ ئېَتىٍغبٔذا ۋۇجۇدلب چىمىذۇ. ئبخىرەتىە ئىّبْ ئېَتّىغبْ ثىرضىگە ۋەھىَٕىڭ 

. ۋەھىٌ ئۇٔىڭغب ھېچٕەرضە دېّەٍذۇ. چۈٔىي ثۇٔذاق ثىر وىػي ۋەھىَگە پبٍذىطي ٍۇلّبٍذۇ
ٔىطجەتەْ وور، گبش ۋە تىٍطىسدۇر. ئۇ ۋەھىٌ وۆرضەتىۀٕي وۆرەٌّەٍذۇ، دېگۀٍىرىٕي 

 ئبڭٍىَبٌّبٍذۇ ۋە ۋەھىٌ ثىٍەْ دىئبٌوگ لۇراٌّبٍذۇ. 
ۋەت ثبر. غۇڭب ئبخىرەتىە ئىّبْ ثىٍەْ رىسىك ھەلمىذىىي ئۀذىػە ئبرىطىذا ثىر ِۇٔبضى

 ضۈرىذە ئبخىرەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەردىٓ وېَىٓ تۆۋۀذىىي ئبٍەت وەٌگەْ:

 َوَما ِمْن َدابٍَّة ٓت اْْلَْرِض ِإَلَّ َعَلى اللَِّو رِْزقُػَها َويَػْعَلُم ُمْستَػَقرََّىا َوُمْستَػْوَدَعَها ُكلّّ ِٓت ِكَتابٍ 
 ُمِبنيٍ 

ىڭ ھەِّىطىگە رىسىك ثېرىػٕي ئبٌالھ ئۈضتىگە ئبٌذى. ٍەر ٍۈزىذىىي پۈتۈْ جبٍٔىمالرٔ» 
ئبٌالھ ھەر جبٍٔىمٕىڭ تۇرار جبٍىٕي ۋە وۆچۈپ ثېرىپ ِبوبٍٔىػىذىغبْ جبٍٕي ثىٍىذۇ. ثۇالرٔىڭ 

 (.  6« ) ھەِّىطي ٔبھبٍىتي ئېٕىك غەوىٍذە خبتىرىٍۀگەْ ۋە لبٔۇٔىَەت ثىٍەْ ثەٌگىٍۀگەْ 
ذە لبٍىُ تبپمبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئبٍەت ثۇ ھبٍبتٕىڭ ضۇ ثىٍەْ ثبغٍىٕىپ ضۇ ئۈضتى

(. غۈثھىطىسوي، ثۇ ٔولتىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثىئوٌوگىٍَىه ھبٍبتٕىڭ  7ضۈرىذە ٍەر ئبٌّبلتب ) 
ِۀجەضي ثوٌغبْ ضۇ ثىٍەْ، ِۀىۋى ھبٍبتٕىڭ ضۈٍي ثوٌغبْ ۋەھىٌ ئبرىطىذا ٍېپىك ھبٌذا زىچ 

ھّەت ٍبِغۇرى ثىٍەْ ئۆٌۈن زېّىٕٕي تىرىٍذۈرىػي ِۇٔبضىۋەت لۇرۇٌّبلتب. ئبٌالھ ٍبغذۇرغبْ رە
ضىٍەر ئۆٌگۀذىٓ وېَىٓ » ئۈضتىذىٓ، ئۆٌگۀذىٓ وېَىٕىي لبٍتب تىرىٍىع تىٍغب ئېٍىٕىغبْ: 

ثۇ پەلەت روغەْ ضېھىردۇر ) وۆز » دېطەڭ، وۇپۇر پبتمىمىغب پبتمبٔالر : « چولۇَ تىرىٍىطىٍەر! 
 (. 7دېَىػىذۇ ) « ثوٍبِچىٍىمتۇر ( 

ىٓ وېَىٓ ئىٕطبٕٔىڭ ثبٍبغبتچىٍىك ۋە ٍولطۇٌٍۇق ثىٍەْ ئېّتىھبْ لىٍىٕغبْ ئىىىي ئۇٔىڭذ
ھبٌىتىذە ٔبِبٍەْ لىٍغبْ ئىىىي خىً پوزىتطىَىطي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ثۇ ٔولتىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
پوزىتطىَە، ثبٍٍىك ثىٍەْ ٍولطۇٌٍۇلتب ثىر ئېّتىھبْ ثبرٌىمىٕي وۆرەٌّىگەْ پبراضەتطىس ئىٕطبٕٔىڭ 

لٍي وۆرضىتىپ ئۆتۈٌگەْ. ھەر پبراضەت ئىگىطي، ئۆزىگە ئبِبٔەت لىٍىٕغبْ غەٍئىٍەرٔىڭ ئە
ثبرٌىمي ۋە ٍولٍىمىٕي، ئبٌالھ ئبٌذىذىىي ضەِىّىَىتىگە تەضىر وۆرضىتىذىغبْ ثىر ئبِىً دەپ 

ِۈٌۈن ِۇئّىٓ ھبٍبتىٕىڭ ِەروىسىذىٓ  –لبرىّبٍذۇ. ثۇ ھەي لىٍغۇچ ِەضىٍە ئەِەش، غۇڭب ِبي 
ٌّبٍذۇ. لوٌغب وىرگەْ ٍبوي لوٌذىٓ چىمىپ وەتىەْ ٔەرضىٍەر وبِبي ئەھٍي ئۈچۈْ ئورۇْ ئب

ئوخػبغتۇر. خبَ ئەلىٍٍەر ئبِبٔەتٕي ِۈٌىىَەت ) ئۆزىٕىڭ ِۈٌىي ( دەپ ئوٍالپ لبٌىذۇ. 
ِۇغۇٔذاق ئوٍالپ لبٌغبٍٔىمٕىڭ تەثىئي ٔەتىجىطي تۆۋۀذىىي ئبٍەتتە ِۇٔذاق ثبٍبْ 

 لىٍىٕغبْ:
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ُهُم اْلَعَذاَب ِإََّل أُمٍَّة َمْعُدوَدٍة لَيَػُقوُلنَّ َما َٗمِْبُسُو َأََل يَػْوـَ يَْأتِيِهْم لَْيَس َولَِئْن َأخَّرْ   نَا َعنػْ
ُهْم َوَحاَؽ ِِّبِْم َما َكانُوا بِِو َيْستَػْهزِئُوَف ) ْنَساَف ِمنَّا َرْْحًَة ُّتَّ نَػَزْعنَاَىا 8َمْصُروفًا َعنػْ ( َولَِئْن أََذقْػَنا اْْلِ

 (9ِإنَُّو لََيُئوٌس َكُفوٌر )ِمْنُو 
 ، ئۇالر چولۇَبزاثٕي چەوٍىه ۋالىت وېچىىتۈرضەنئەگەر ثىس ئۇالرغب ٔبزىً ثوٌىذىغبْ ئ

ٔىڭ هللا دەٍذۇ، راضتال ئۇالرغب ا«  ئبزاة ٔېّىػمب چۈغّەٍذۇ؟ (: » ِەضخىرە لىٍىع ٍۈزىطىذىٓ )
ەضخىرە لىٍغبْ ئبزاة ئۇالرٔي ئۇالر ِ ،ئبزاثي چۈغىەْ وۈٔذە، ئۇالر لبچىذىغبْ ٍەر تبپبٌّبٍذۇ

(،  ٍۀي ٔېّىتىّىسٔي ثەرضەن لورغىۋاٌىذۇ. ئەگەر ثىس ثىرەر ئىٕطبٔغب رەھّىتىّىسٔي تېتىتطبق )
( ئۈِىذضىسٌىٕىپ  ٔىڭ رەھّىتىذىٓهللا ا ئبٔذىٓ ئۇٔي ئۇٔىڭذىٓ تبرتىۋاٌطبق، ئۇ چولۇَ )

 (.  9 – 8) وېتىذۇ، وۇفرأي ٔېّەت لىٍىذۇ 
تۇرغبْ لەۋٍِەر ثبرٌىك پەٍغەِجەرٌەردىٓ ِۆجىسە تەٌەپ لىٍغبْ ئىٕىبر لىٍىػتب چىڭ 

ٔېّىػمب ئۇٔىڭغب ثىر » ثوٌۇپ، رەضۇٌۇٌالھّۇ ثۇٔىڭذىٓ ِۇضتەضٕب ئەِەش ئىذى. ِۇغرىىالر 
( ثىرەر پەرىػتە  ئۇٔي تەضتىمالٍذىغبْ خەزىٕە چۈغّىذى؟ ٍبوي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە )

 ( دېَىػىۀىذى.  12)  « وەٌّىذى؟
وۆرۈپ ئۆتىۀىذۇق.  چە ضۈرىذە ئىٕىبرچي لەۋٍِەرٔىڭ ثۇ خىً ِۆجىسە تەٌەپٍىرىٕيثىر لبٔ

ئەضٍىذە ئۇالرٔىڭ زېھٕىذە ھەلىمەتٕي ئىٕىبر لىٍىع ئۈچۈْ ثبھبٔە ئىسدەظ پوزىتطىَىطي 
ٍبتّبلتب ئىذى. ثۇ ضۈرىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ لىططەٌەردە ھبالن لىٍىٕغبْ لەۋٍِەر ھەلمىذىىي 

ىٕىڭ ٍبٌغبْ ثبھبٔە ئىىۀٍىىىٕي وۆرضىتىپ ثەرِەوتە. ضۈرىذە ھبالوىتي ثبٍبٔالر، ثۇ ثبھبٔ
ثبٍبْ لىٍىٕغبْ لەۋٍِەرگە تەٌەپ لىٍغبْ ِۆجىسىٍىرى وەٌذى، ٔەتىجە ٔېّە ثوٌذى؟ ئۇالرٔىڭ 
ثۇ ِۇئبِىٍىطي، ئۆزٌىرىٕىڭ ھبالوىتىٕىڭ ثبغٍىٕىػىغب ۋە لبٍتۇرۇظ ِۇِىىٓ ثوٌّبٍذىغبْ ٍوق 

ئىالھي لبٔۇٕٔىڭ تەلەززاضي ِۇغۇٔذاق ئىذى. ئىٕىبرچىالر ئبٌذى ثىٍەْ ثوٌۇغمب ئېٍىپ ثبردى. 
ِۆجىسە تەٌەپ لىٍىذۇ، ئبٔذىٓ تەٌەپ لىٍغبْ ِۆجىسىٍەر وېٍىذۇ، ٌېىىٓ ئۇالر ٍۀىال ئىٕىبر 

دېگۀذەن ثىر ثبھبٔە ثىٍەْ « ئەپطۇْ » ٍبوي « ضېھىر » لىٍىػتب چىڭ تۇرىذۇ ۋە ِۆجىسىٕي 
ئۇالر ھەلمىذە ئىالھىٌ لبرار ثېرىٍىذۇ ۋە ھۆوۈَ ئىجرا لىٍىٕىپ، ئۇالر  ئىٕىبر لىٍىذۇ. ٔەتىجىذە

 تبرىخ ثەتٍىرىگە وۆِۈٌۈپ، ثىر ئىجرەتىە ئبٍٍىٕىذۇ. 
ِبٔب ثۇ ئەلىً دۇَٔبغب ثېرىٍىپ وەتىەْ ئەلىً ثوٌۇپ، ثۇ ئەلىً ) چۈغۀچە ( ئبخىرەتتىٓ 

 ٔېطىۋە ئبالٌّبٍذۇ:

نػْ  َيا َوزِيَنتَػَها نُػَوؼّْ ِإلَْيِهْم َأْعَماَْلُْم ِفيَها َوُىْم ِفيَها ََل يُػْبَخُسوَف َمْن َكاَف يُرِيُد اْْلََياَة الدُّ
( أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس َْلُْم ٓت اْْلَِخَرِة ِإَلَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَػُعوا ِفيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا 15)

 (16يَػْعَمُلوَف )
 ( ھبٍبتىٌ دۇَٔبٔي ۋە ئۇٔىڭ زىجۇزىٕٕىتىٕي ٍەْ پەلەتلىٍغبْ ٍبخػي ئەِەٌٍىرى ثى )»  

( وۆزٌەٍذىغبْ وىػىٍەرگە ئۇالرٔىڭ ئەِەٌٍىرىٕىڭ ئەجرىٕي ثۇ  ٍۀي دۇَٔبٔىڭ ٔېّەتٍىرىٕي )
دۇَٔبدىال توٌۇق ثېرىّىس، دۇَٔبدا ئۇالرٔىڭ ئەجرىذىٓ ھېچ ٔەرضە وېّەٍتىٍّەٍذۇ. ثۇٔذاق 
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رضە ٍولتۇر، ئۇالرٔىڭ لىٍغبْ ئىػٍىرى ٍولمب وىػىٍەرگە ئبخىرەتتە دوزاختىٓ ثبغمب ٔە
 .( 16 – 15« ) ( ئەِەٌٍىرى ھېطبثمب ئېٍىّٕبٍذۇ  ٍبخػي چىمىرىٍىذۇ، لىٍغبْ)

 –ضۈرىذە لىططەٌەر ثبٍبْ لىٍىٕىػتىٓ ثۇرۇْ، ِۇئّىٍٕەر ثىٍەْ ِۇٔىىرٌەرٔىڭ ھبٍبت، ِبي 
ه ۋە ۋەھىٌ ھەلمىذىىي ِۈٌۈن، دۇَٔب، ثبٍٍىك، ٍولطۇٌٍۇق، ئبٌالھ، ئىٕطبْ، پەٍغەِجەرٌى

زېّىٓ لەدەر چوڭ پەرىمٍەر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ۋە ئبخىرىذا  –چۈغۀچىٍىرى ئبرىطىذىىي ئبضّبْ 
ثىرىگە  –ئۇالرٔىڭ ئەھۋاٌي ثىر » ثۇ ئىىىىطىٕىڭ ثبراۋەر ثوٌّبٍذىغبٍٔىمي ئىپبدىٍۀگەْ : 

 بْ.  (. ئبٔذىٓ ضۈرىذە لىططەٌەر ثبٍبْ لىٍىٕىػمب ثبغالٔغ 24« ) ئوخػبِذۇ؟ 
ئبٌذى ثىٍەْ لۇرئبٔذا رەضۇٌالرٔىڭ تۇٔجىطي ضۈپىتىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ھەزرىتي ٔۇھٕىڭ 
لىططىطي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ھەزرىتي ٔۇھ لىططىطي ئبرلىٍىك ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي ۋە ئۇٔىڭذىٓ 

تۇغَبْ ثوٌغبْ ٍەردە توپبْ ثوٌىذۇ. ئەگەر ثىر ٍەردە » لىٍىٕغۇچىٍىرىغب :  خىتبةوېَىٕىي 
ثوٌطب، توپبٕٔىڭ لوپۇغىٕي وۈتۈڭالر. ثىراق، توپبْ ئىّبْ ئېَتمبٔالر ئۈچۈْ ثىر  تۇغَبْ

رەھّەت، ئبضىٌ ثوٌغۇچىالر ئۈچۈْ ثىر پبالوەتتۇر. ئبضىٌ لەۋٍِەر غۇٔذاق تەوەثجۇرٌىػىپ 
( دېگۈدەن دەرىجىذە  32« ) ثىسٔي لورلۇتمبْ ئبزاثٕي چۈغۈرۈپ ثبلمىٓ » وېتىذىغبْ ثوٌۇپ، 

 ۇ. ھەددىذىٓ ئبغىذ
ِبٔب ثۇ ئبزغۇٍٔۇلٕىڭ ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىطي ئىذى. ئبضىٌ لەۋَ ئۆزىٕىڭ ھۆر ئىرادىطي 

» ثىٍەْ ئطىَبْ لىٍىػٕي تبٌٍىغبٔىذى. دىٍالردىىىٕي ثىٍگۈچي ئبٌالھ ھەزرىتي ٔۇھمب : 
دەپ « لەۋِىڭذىٓ ئىٍگىرى ضبڭب ئىّبْ ئېَتمبٔالردىٓ ثبغمب ٍۀە ئىّبْ ئېَتمۇچىالر ثوٌّبٍذۇ 

( ۋە ھەزرىتي ٔۇھٕي وېّە ٍبضبغمب ثۇٍرىَذۇ. ۋەھىَٕىڭ ثبرٌىك  38ېرىذۇ ) خەۋەر ث
دەۋرٌەردىىي ِۇئّىٍٕەرگە ۋە ئىجرەتي ئبٌەَ ئۈچۈْ ئبچچىك ضبۋاق لىٍىپ ضۇٔغبْ ثۇ 

» لىططەدە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذىغبْ ثىر ٔولتب ثبر. ٍۀي، ھەزرىتي ٔۇھمب ثېرىٍگەْ ئەِىر 
ئىذى. ئبضىٌ لەۋِي ئۇٔي ٍۀە ِەضخىرە لىٍىػمب ثبغالٍذۇ « ە ٍبضبظ لۇرۇلٍۇلتب / چۆٌذە وېّ

دەپ ِەضخىرە لىٍىػمبٔىذى. ثۇ لىططە « ثۇٔىڭ دېڭىسى لەٍەردە؟ » (. ثەٌىىُ ئۇالر  38) 
ئبرلىٍىك رەضۇٌۇٌالھمب ۋە ثبرٌىك ِۇئّىٍٕەرگە: ضەْ چۆٌذە / لۇرۇلٍۇلتب وېّە ٍبضب! دېڭىس الزىُ 

ئبٌذىڭغب ئېٍىپ وېٍىذۇ، دېّەوچي ثوٌطب وېرەن. ئبلىۋەتتە تۇغَبْ  ثوٌطب، دېڭىسٔي رەثجىڭ
» ثوٌغبْ ٍەردە توپبْ ثوٌىذىغبٍٔىمىذىٓ ئىجبرەت ئىالھىٌ ھۆوۈَ رىئبٌٍىممب ئبٍالٔذى ۋە 

تبغالردەن ھەٍۋەتٍىه دوٌمۇٔالر » (. ھەزرىتي ٔۇھ  40« ) تؤۇردىٓ ضۇ ئېتٍىپ چىمتي 
ّىذىٓ، ئىٕىبر لىٍىػتب چىڭ تۇرغبْ ئوغٍىٕي وۆردى ۋە دادا ئبرىطىذا ٍوي ئېٍىػمب ثبغٍىغبْ وې

 ِېھرى لەٌجىذە لبٍٕبپ تېػىپ ئۇٔي وېّىگە چبلىردى: 
دەپ « ئي ئوغٍۇَ، ثىس ثىٍەْ ثىٍٍە وېّىگە چىممىٓ، وبپىرالر ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌّىغىٓ! » 

ب چبلىرىػي (. ثۇ ٔولتىذا ھەزرىتي ٔۇھٕىڭ وېّىگە چبلىرىػي ثىٍەْ، ئىّبٔغ 42توۋٌىذى ) 
ئوخػبظ ِۀىٕي ثىٍذۈرِەوتە. ثۇ لولتىذا ئىٕىبرچي ئوغٍىٕىڭ وېّىگە چىمىػي ثىٍەْ، ئىّبْ 
ئېَتىػي ئوخػبظ ِۀىگە ئىگە ثوالتتي. ٌېىىٓ، ئوغٍي ئىّبٕٔىڭ ئورٔىغب، ئىٕىبرٔي / وۇپۇرٔي 
تبٌٍىذى. دېّىطىّۇ، ھەزرىتي ٔۇھ وېّە ٍبضبغتىٓ ثۇرۇْ ثۇ ھەلىمەت ئۇٔىڭغب 

ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ( ئۆزٌىرىگە زۇٌۇَ لىٍغبٔالر ھەلمىذە ِبڭب ضۆز » ) تىٍگۀىذى: ئەضىەر
 (.  47« ) ئبچّىغىٓ! ئۇالر چولۇَ ) توپبْ ثبالضىذا ( غەرق لىٍىٕىذۇ 
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ئەِرى ثىٍەْ ٍەر ۋە ئبضّبْ « ئي زېّىٓ ضۈٍۈڭٕي ٍۇتمىٓ، ئي ثۇٌۇت تبرلىغىٓ! » 
لەۋِذىٓ وېَىٓ، ئىالھىٌ ھبالوٕىڭ ثبرٌىك  رەثجىٕىڭ ئەِرىگە ثوٍطۇٔذى. ھبالن لىٍىٕغبْ

تىٍالردىٓ ئۈضتۈْ ثوٌغبْ ئېٕىك ۋە لەتئىٌ ثوٌغبْ تىٍي زۇۋأغب وەٌذى، ھەلىمەت ھبالن 
 (. 44« )زاٌىُ لەۋَ ھبالن ثوٌطۇْ! » ضۈرىتىذە ِۇٔذاق دېذى: 

دېگەْ ھەزرىتي « رەثجىُ! ئوغٍۇَ ِېٕىڭ ئبئىٍەِذىىىٍەردىٓ ئىذى » ئوغٍي ئۈچۈْ 
مب، ئىّبْ ئبئىٍىطىذىٓ ثوٌّىغبٔالرٔىڭ ئبئىٍە ئەزاضي لبتبرىذىٓ ھېطبثالّٔبٍذىغبٍٔىمي ٔۇھ

(. ھەزرىتي  46 – 45دېَىٍذى ) « ئي ٔۇھ! ئۇ ئبئىٍەڭذىىىٍەردىٓ ئەِەش! » ئەضٍىتىٍىپ: 
ٔۇھ دىٍىذىٓ ِۇغۇٔذاق ثىر تۇٍغۇ ئۆتىۈزگۀٍىىي ئۈچۈْ تەۋثە لىٍذى ۋە ِەغپىرەت تىٍىذى 

ەتتىىي وىػىٍەر گۇٔبھٍىرى ئۈچۈْ تەۋثە لىٍىذۇ، غۇٔذاق ئەِەضّۇ؟ ئەِّب ئبٌالھ (. ئبد 47) 
لب ٍېمىٓ ثوٌغبْ ٔەثىٍەر غبپىً ھبٌذا ئبٌغبْ ثىر ٔەپىطي ئۈچۈّٔۇ تەۋثە لىٍىذۇ. ثۇِۇ ِۇغۇٔىڭغب 

 ئوخػبظ ثىر تەۋثە ئىذى. 
ڭ ئورٔىٕي ئىىىىٕچي لىططە، ئبد لەۋِىٕىڭ لىططىطي ئىذى. ثۇ لىططەدە ھەزرىتي ٔۇھٕى

(. ثۇ ضۈرىگە  60 – 50ھۇد، ئبضىٌ ٔۇھ لەۋِىٕىڭ ئورٔىٕي تەوەثجۇر ئبد لەۋِي ئبٌغبٔىذى ) 
ئىطُ لىٍىپ ثېرىٍگەْ ثۇ ثۆٌەوتە، ثبٍبْ لىٍىٕغبْ لىططۀىڭ ثىٍىٕگەْ لەھرىّبٍٔىرى تبرىختب 
 ٍبغبپ ئۆتىەْ ھۇد پەٍغەِجەر ۋە ئبد لەۋِي ئىذى. ئەِّب، ثۇ لىططۀىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ
ِۇھىتىذىىي ثبظ لەھرىّبٍٔىرى ھەزرىتي ِۇھەِّەد ۋە لۇرەٍع لەثىٍىطي ئىذى. ثەٌىىُ 
لىططە لەھرىّبٍٔىرىٕي ئىطىُ ۋە جىطىّالردىٓ خبٌىٌ ھبٌذا، پوزىتطىَىطىٕي ٔەزەرگە ئېٍىپ 

ئبٌالھ » ۋەٍبوي « وۇپۇر » ۋە « ئىّبْ » تۇرۇپ ئولۇغبْ ۋالتىّىسدا، لەھرىّبٔالرٔىڭ ئىطّىٕي 
دەپ لوٍۇغمب ثوٌىذۇ. ثۇ لىططە «  ئبٌالھ لب ئىػۀچ لىٍّبضٍىك » ۋە « ٔچ لىٍىع لب ئىػە

ئىچىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثىر ٔولتىغب دىممەت لىٍّبضتىٓ ئۆتۈپ وەتىىٍي ثوٌّبٍذۇ. ٍۀي، لەۋَ 
رەثجىگە ۋە ئۇٔىڭ ئەٌچىطىگە ئبضىٌ ثوٌغبْ ۋالتىذا، ھەر ثىر ئۇچىغب چىممبْ تەرضب، 

(. ثۇ ئېٍىػىپ لبٌغبْ ضبراڭٕىڭ ئىػىغب  59ىمىغب ثوٍۇْ ئەگىۀىذى ) غەپمەتطىسٔىڭ ثۇٍر
ئوخػبٍذۇ. ٍۀي، ئەگەر ثىرضي ثبظ ئىگىػىە تىگىػٍىه زاتمب لبرغي گەدۀىەغٍىه لىٍطب، 

 تىه تۇرۇغمب تىگىػٍىه ٍەردە تىه تۇراٌّبٍذۇ. ثۇ ئبٍەت ِبٔب ثۇ ھەلىمەتٕىڭ ثىر ثبٍبٔىذۇر. 
ەِۇد لىططىطي ثوٌۇپ، ئبد ۋە ضەِۇد لىططىٍىرىٕىڭ ئبرلىّۇ ضۈرىذىىي ئۈچىٕچي لىططە، ض

ئبرلب ثبٍبْ لىٍىٕىػىٕىڭ ثىر ضەۋەثي ثبر. چۈٔىي ئىىىي لەۋَ ئبرىطىذا ھەَ لبٔذاغٍىك، ھەَ  –
ئىٕىبردا ئوخػبغٍىك، ھەَ ئىٕىبرچي ئەلىً ٔولتىطىذىٓ ثىردەوٍىه ِەۋجۇت. تبرىخىٌ 

دەپ تىٍغب « ئىىىىٕجي ئبد » ەِۇد لەۋِي ، ض«ثىرىٕچي ئبد » ِۀجەٌەردە ئبد لەۋِي 
ئېٍىٕغبْ. ضەِۇد لەۋِي، ھبالن لىٍىٕغبْ ثىرىٕچي ئبد لەۋِىٕىڭ لبٌذۇلٍىرى دەپ لبرىٍىذۇ. 
ثۈگۈٔىي ٍەِۀٕىڭ ضبٔب راٍۇٔي ثىٍەْ ئۇِّبْ ئبرىطىذىىي ضبھىٍغب پبراٌٍىً ثوٌغبْ ثىر 

ْ ثوٌۇپ، ثۇ جبً ٍېرىُ ئبرإٌىڭ جبٍذا، ٍۀي ھبدراِەۋت ) ئۆٌۈن ٍېػىً ( راٍؤىذا ٍبغىغب
ئۈچتىٓ ئىىىي لىطّىٕي ئىگٍىگەْ ۋە ئۆٌۈِٕىڭ ٍۀە ثىر ئىطّي ثوٌغبْ رۇثۇي خەٌىً چۆٌىٕىڭ 
ئبخىرلي ئۇچىغب توغرا وېٍىذۇ. ئبٌەَ ثوغٍىمىذىٓ ئېٍىٕغبْ ضۈرەت لبتبرٌىك ِەٌۇِبتالر ئبضبضىذا 

 12ڭ ئىسٔبٌىرى، ثەزى جبٍالردا ئېٕىمالٔغبْ لەدىّمي ئىرەَ غەھرى ۋە ئبد ِەدۀىَىتىٕى
ِېتىردىٓ ئبرتۇق لۇَ ثبرخبٍٔىرى ئبضتىذىٓ چىممبٔىذى. ئىطّي تىٍالردا داضتبْ ثوٌغبْ ئىرەَ 
غەھرىٕي ثىٕب لىٍغبْ ئبد ِەدۀىَىتي، لۇرئبٔذا تەپطىالتي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثىر ئبپەت 
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ٌٕىڭ غىّبٌىغب لبراپ وۆچۈپ، ضەۋەثىذىٓ ھبالن ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ لبٌذۇلٍىرى ٍېرىُ ئبرا
ثۈگۈْ ِەدائىٕي ضبٌىھ ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ غەھەرٔىڭ ٍېمىٓ ئەتراپىغب جبٍالغمبْ ۋە لوراَ 
تبغالر ئوٍۇپ ٍبضبٌغبْ، ثىٕبٌىرى ھبزىرِۇ دەضٍەپىي ِەزگىٍىذىىىذەن ھەغەِەتٍىه 

 ضەٌتۀەتٕي ئەضٍىتىذىغبْ ھىجر راٍۇٔغب وەٌگۀىذى. 
گەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ھىجر راٍۇٔىذا گۈٌٍۀگەْ ثۇ ِەدۀىَەت، دې« ئبز ضۇ » ضەِۇد 

ٍېمىٓ ٔبھبٍىتي ئبز ثوٌغبْ ثىر راٍۇٕٔي ثوضتبٍٔىممب ئبٍالٔذۇرغبٔىذى. ثۇ ِەدۀىَەتٕىڭ  –ھۆي 
ضىرى، ئۇالرٔىڭ ضۇٔي تىجەغٍىه ثىٍەْ ئۈٔۈٍِۈن ھبٌذا ئىػٍەتىەْ ضىطتېّىٕي ۋۇجۇدلب 

بغالردىٓ ئوٍۇپ ٍبضبٌغبْ وۆپ لەۋەتٍىه غەھەرٌەردە وەٌتۈرگۀٍىىىذە ئىذى. لوراَ ت
ٍبغىغبْ ضەِۇد لەۋِي، لوراَ تبظ غەھەرٌەر ئبرىطىذا تبغالرٔي ئوٍۇپ ٍبضىغبْ لبٔبٌالر ثىٍەْ 
ثىٍەْ ثۇ غەھەرٌەرگە ضۇ ئېٍىپ وەٌگەْ ۋە ضۇٔي ضبلٍىَبٌىغبْ ثوٌۇپ، ٍىٍٕىڭ لۇرغبلچىٍىك 

 ىڭ ثىر چېتىٕي ثوضتبٍٔىممب ئبٍالٔذۇرغبٔىذى. ِەزگىٍىذە ئبِجبرٌىرىذىىي ضۇ ثىٍەْ چۆٌٕ
ئبرلب ثبٍبْ لىٍىٕىػٕىڭ ضىرى  –ثۇ ئىىىي لىططۀىڭ لۇرئبٔذا ھەِّە جبٍذا ئبرلىّۇ 

 تۆۋۀذىىي ضوئبٌغب ِۇجەضطەٍِەغىەْ. ٍۀي:
 ضەِۇد لەۋِي ٔېّە ئۈچۈْ غەھەرٌىرىٕي لوراَ تبغالرٔي ئوٍۇپ ثىٕب لىٍغبْ؟

ي ئېٕىك. ٍۀي، ئۆتّۈغتە ئەجذادٌىرى ثوٌغبْ ئبد ِەدۀىَىتي ثۇ ضوئبٌٕىڭ جبۋاثي ٔبھبٍىت
چۆٌٕىڭ ٍۀە ثىر چەت لىطّىذا غەھەرٌەر ۋە تىٍالردا داضتبْ ثوٌغبْ ئىرەَ ثبغٍىرىٕي ثەرپب 

ضەِۇد  –لىٍغبٔىذى. ئەِّب ثۇ پبرالق ِەدۀىَەت گۇِراْ ثوٌغبْ. ثۇ ھبالوەتتىٓ ضبق لبٌغبٔالر 
الر، ئەجذادٌىرىٕىڭ ھبالوىتىٕىڭ ضەۋەثىٕىڭ ھەلىمەتٕي ئىٕىبر ِەدۀىَىتىٕي ثەرپب لىٍغۇچى

ٔىڭ پۇختب ثوٌّبضٍىمي «ثىٕب ِبتېرىَبٌٍىرى » لىٍىػتب چىڭ تۇرغبٍٔىمىذىٓ دەپ لبرىّبضتىٓ، 
ئۇال  -دەپ لبرىغبٔىذى. ئۇالرٔىڭ ثۇ لىڭغىر چۈغۀچىطىٕىڭ غەوىٍٍىٕىػىذە، ئبدى 

ىرىٕىڭ، ِېّبرچىٍىمتب لۇِٕي ئبضبضٍىك ِبتېرىَبي ِەدۀىَىتىٕي ثەرپب لىٍغبْ لەدىُ ئەجذاٌ
لىٍىپ ئىػٍەتىۀٍىىي ۋە ئبلىۋەتتە ثۇ ِەدۀىَەت ٍىمىٍىپ ۋەٍراْ ثوٌغبٍٔىمي ضەۋەپ 
ثوٌغبٔىذى. ئۇالر ثۇ تەجرىجىذىٓ ضبۋاق ئبٌغبٍٔىمتىٓ ثۇ خبتبٌىمٕي تەورارالغٕي خبٌىّىغبْ، 

بٔىذى. ئۇالر ئۆٍٍىرىٕي ۋە غەھەرٌىرىٕي لوراَ ِەدۀىَەتٍىرىٕي لوراَ تبغالر ئۈضتىذە ثىٕب لىٍغ
 –تبغالرٔي ئوٍۇپ ٍبضىذى. ٍۀي ثۈگۈٔىي تەثىر ثىٍەْ ئېَتمبٔذا، غەھەرٌىرىٕىڭ ئبضتي 

چبپمۇٔغب  –ئۈضتي لوراَ تبظ ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ٔەزرىذە ثۇ ٍەر تەۋرەظ ۋە ثوراْ 
 چىذاٍِىك ثوالتتي، ھېچمبٔذاق زىَبٔغب ئۇچرىّبٍتتي.

الر ِەضىٍىگە خبتب ٔولتىذىٓ ٔەزەر تبغٍىغبْ ثوٌۇپ، ئۆتّۈغىە ھېىّەت ٔەزىرى ثىٍەْ ئۇ
لبرىّىغبٔىذى. ئەگەر ئبٌالھ ٔەزەر تبغال دېگەْ ٔولتىذىٓ تۇرۇپ لبرىغبْ ثوٌطب، ِەضىٍىٕىڭ 
ئىٕػبئبت ِبتېرىَبٌٍىرىذا ئەِەش، ئبٌالھ لب ثوٌغبْ ئبضىٍَىمىذا ئىىۀٍىىىٕي وۆرەتتي. ٌېىىٓ، 

لىالٌّىذى ۋە ئەجذادٌىرىغب ئوخػبظ تەوەثجۇرٌۇق لىٍىپ، ئبٌالھ تىٓ ٍۈز ئۆرىذى.  ثۇٔي
پەٍغەِجىرى ھەزرىتي ضبٌىھٕي ٍبٌغبٔغب چىمبردى. توغرا ثوٌغبْ لۇرثبْ ئىجبدىتىٕي ئۆزىٕىڭ 

دەپ « ئبٌالھ ٔىڭ تۆگىطي » ثۇتپەرەضت ئۀئۀىطي ثىٍەْ ثۇٌغبپ، ئبٌالھ لب ثېغىػالٔغبْ، 
ثۇ تۆگە ئبٌالھ ٔىڭ تۆگىطي ثوٌغبٔىذىىىٓ، » بتبق تۆگىذىٓ ضۇٔي لىسغبٔذى ۋە ئبتىغبْ ثىر ئ

ئبٌالھ ضۇغبرضۇْ، ثىس جبپب تبرتىپ لبٔبي ٍبضبپ ئېٍىپ وەٌگەْ ضۇدىٓ ئۇٔىڭغب ثىر ٍۇتۇَ 
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دېذى. چۈغۀچىذىىي ثۇ لىڭغىرٌىك ئۇالرٔىڭ ئۆزىٕي ئۆزى ووٌذۇرٌىتىػىغب « ثەرِەٍّىس! 
 ئۈضتي لوراَ تبظ ثوٌغبْ ثىر ِبوبٔذا ھبالن لىٍىٕذى: –ە ئبضتي ضەۋەپ ثوٌذى ۋە ٔەتىجىذ

( َكَأْف َلَْ يَػْغنَػْوا ِفيَها َأََل ِإفَّ 67َوَأَخَذ الَِّذيَن ظََلُموا الصَّْيَحُة فََأْصَبُحوا ٓت ِديَارِِىْم َجاَثِنَي )
 (68ََثُوَد َكَفُروا رَبػَُّهْم َأََل بُػْعًدا لَِثُموَد )

بتتىك ئبۋاز ٍۈزٌۀذى ـ دە، ئۇالر ئۆٍٍىرىذە ئوٌتۇرغبْ پېتي لېتىپ لبٌذى. زاٌىّالرغب ل» 
ٍۀي ئۇالرٔىڭ تۇرغبْ جبٍٍىرى ئبدەِسات تەرىپىذىٓ  گوٍب ئۇالر ئۆٍٍىرىذە تۇرِىغبٔذەن )

ىٕي ئىٕىبر لىٍذى، ضەِۇد ھبالن رەثج( ثوٌۇپ لبٌذى، ثىٍىڭالروي، ضەِۇد  ئبۋات لىٍىّٕىغبٔذەن
 (. 68 – 67)  «ِبٔب ِۇغۇٔذاق غەوىٍذە تبرىخ ضەھٕىطىذىٓ ٍولبٌذى ( ) ضەِۇد  ثوٌطۇْ

ضۈرىذە ثىرىٕچي ۋە ئىىىىٕجي ئبد لەۋِي لىططەٌىرىذىٓ وېَىٓ ٌۇت پەٍغەِجەر ۋە ئۇٔىڭ 
(. ٌېىىٓ، لىططە ھەزرىتي  83 – 69ئبزغۇْ لەۋِىٕىڭ لىططىطي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 

لىٍىٕغۇچىٍىرى  خىتبةئىجراھىّذىٓ ثبغالٔغبْ. ثەٌىىُ ثۇ ئبرلىٍىك، لۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي 
ثوٌغبْ ئەرەة ِۇغرىه لەۋٍِىرى ھۆرِەتٍەٍذىغبْ ثىر ئىطىُ ثىٍەْ، ئۇالرٔىڭ دىممىتىٕي 

ە خبتب چۈغۀچە ئىالھىٌ خەۋەرگە ئبغذۇرۇظ ِەلطەت لىٍىٕغبْ ثوٌطب وېرەن. ثۇ لىططەد
ئي لەۋِىُ!  »غەوىٍٍىٕىپ لېٍىع ئىھتىّبٌي ثوٌغبْ ثىر ٔولتب، ھەزرىتي ٌۇتٕىڭ ئبزغۇْ لەۋِىگە: 

(. ھەزرىتي ٌۇتٕىڭ ثۇ ضۆزى  78دېَىػي ئىذى )  «! ِېٕىڭ ثۇ لىسٌىرىُ ضىٍەرگە ئەڭ پبوتۇر
ەن ثېرىػي ثىٍەْ دېَىٍّەوچي ثوٌغبْ ِەلطەت، ھەرگىسِۇ لىسٌىرىٕي زاٌىُ لەۋِىگە ئۈضت

ئەِەش، ھەِجىٕىص ِۇٔبضىۋەتٕي رەت لىٍىپ، فىترەتىە ِۇۋاپىك ثوٌغبْ تەرەپىە دەۋەت 
» ئىجبرىطىٕي ِۇٔذاق تەپطىر لىٍغبْ: « ِبٔب لىسٌىرىُ » لىٍىع ئىذى. ثەزى ِۇپەضطىرٌەر 

ھەزرىتي ٌۇت پەٍغەِجەر لىٍىپ ئەۋەتىٍگەْ لەۋِىٕىڭ لىسٌىرىٕي ٔەزەردە تۇتمبْ. چۈٔىي 
ۋە ثۇ  – 166غۇئەرا ضۈرىطي «. ەرٌەر ئەۋەتىٍگەْ لەۋِٕىڭ ئبتىطىٕىڭ ئورٔىذا پەٍغەِج

ِبٔب » ئبٍىتىگە ئبضبضەْ ھەزرىتي ٌۇتٕىڭ ضۆزىٕي ِۇٔذاق چۈغۈٔۈظ وېرەن:  – 79ضۈرىٕىڭ 
 «.  لىسٌىرىُ! ئۇالر ثىٍەْ توً لىٍىڭالر! 

(.  94 – 84)  ثۇ ضۈرىٕىڭ تۆتىٕجي ثوٌۇپ غۇئەٍت ٔەثىٕىڭ لىططىطي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ
ِەدٍەْ خەٌمىگە ئەۋەتىٍگەْ ثۇ رەضۇٌّۇ لەۋِي تەرىپىذىٓ ئىٕىبر لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ثۇ 
ضەۋەپتىٓ ئۇ لەۋِٕىڭ ئبلىۋىتىّۇ ئىٍگىرىىي لەۋٍِەر ثىٍەْ ئوخػبظ ثوٌغبٔىذى. ئىٕىبرچي 
ِەدٍەْ خەٌمي ھەزرىتي غۇئەٍجگە، ئۇٔىڭ پەلەت ٔەضەپٍىه ثىر ئبئىٍىذىٓ وەٌگۀٍىىي 

ْ چىمىٍّىغبٍٔىمىٕي ئېَتمبٔذا، ھەزرىتي غۇئەٍت ثەرگەْ ثۇ جبۋاپ ھەلىمەتەْ چوڭمۇر ئۈچۈ
 ِۀىگە ئىگە:

 ُلوَف َمُِيطٌ قَاَؿ يَا قَػْوـِ أََرْىِطي أََعزُّ َعَلْيُكْم ِمَن اللَِّو َواَّتََّْذَُتُوُه َورَاءَُكْم ِظْهرِيِّا ِإفَّ َرِّبّْ ِبَا تَػْعمَ 
تىّٕۇ ئەتىۋارٌىمّۇ؟ هللا ! ِېٕىڭ لەۋَ لېرىٕذاغٍىرىُ ضىٍەرگە ائي لەۋِىُ »غۇئەٍت ئېَتتي: 

ٔي هللا لب ئىتبئەت لىٍّىذىڭالر ۋە اهللا ٍۀي ا ٔي ئبرلبڭالرغب چۆرىۋەتتىڭالر )هللا ضىٍەر ا
 .( 92« ) ىُ ضىٍەرٔىڭ لىٍّىػٍىرىڭالردىٓ ئەٌۋەتتە خەۋەرداردۇر رەثج(،  ئۇٌۇغٍىّىذىڭالر

پىرئەۋْ لىططىطي ثوٌۇپ، ثۇ لىططە  –ۇضب ضۈرىٕىڭ ثەغىٕچي لىططىطي، ھەزرىتي ِ
پەلەت تۆت ئبٍەت ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ٍۀي غۇٔذالال تىٍغب ئېٍىپ ئۆتۈٌگۀذەن تۇٍغۇ 
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ثېرىذۇ. ثبغمب ضۈرىٍەردە ثۇٔىڭغب لبرىغبٔذا خېٍي تەپطىٍي توختبٌغبْ. ٌېىىٓ، ثۇ ضۈرىذە 
ثىر لبٔچە ثۆٌەوتىٓ وېَىٓ ٍۀە ھەزرىتي ِۇضب ھەلمىذە توختبٌغبْ ثۆٌەن پەلەت ثۇ ئەِەش. 

ھەزرىتي ِۇضب لىططىطي تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ئەِّب، ثۇ ثۆٌەوتە پىرئەۋْ ۋە ئۇٔىڭ زاٌىُ لەۋِي 
ثىٍەْ وۆرەظ لىٍغبْ ھەزرىتي ِۇضب ئەِەش، ئۆز لەۋِي ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ ٍەھۇدىٍَىػىع 

(. ثۇ ئبرلىٍىك  110ْ ) ِبٍىٍٍىمي ثىٍەْ وۆرەظ لىٍغبْ ھەزرىتي ِۇضب لىططىطي ثبٍبْ لىٍىٕغب
ٍەھۇدىَالرٔىڭ ۋاضتىٍىك تۇزوورٌىمي ثىٍەْ، ِۇغرىىالرٔىڭ ثىۋاضتە ئىٕىبرچىٍىمي ئبرىطىذىىي 

 ئوخػبظ ٔولتىٕي تەوىتٍەظ ِەلطەت لىٍىٕغبْ. 
 ثبرٌىك ھبالن لىٍىٕىع ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه لىططەٌەردىٓ وېَىٓ ِۇٔذاق دېَىٍگەْ:

ُهْم َآِْلَتُػُهُم الَِِّت َيْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َوَما ظََلْمَناُىْم َوَلِكْن   ظََلُموا أَنْػُفَسُهْم َفَما أَْغَنْت َعنػْ
َر تَػْتِبيبٍ   ِمْن َشْيٍء َلمَّا َجاَء أَْمُر رَبَّْك َوَما زَاُدوُىْم َغيػْ

ڭٕىڭ رەثجىثىس ئۇالرغب زۇٌۇَ لىٍّىذۇق، ٌېىىٓ ئۇالر ئۆزٌىرىگە ئۆزٌىرى زۇٌۇَ لىٍذى. » 
ٔي لوٍۇپ ئىجبدەت لىٍغبْ هللا ( پەرِبٔي وەٌگۀذە، ئۇالرٔىڭ ا ۇالرٔي ھبالن لىٍىعئ )

ھبالوتىٕىڭ تىسٌىػىػىذىٓ ثبغمب ثىر  ئۇالرغب پەلەتثۇالر ِەثۇدٌىرى ھېچ ٔەرضىگە ئەضمبتّىذى، 
 (.  101« )  پبٍذا ئېٍىپ وەٌّىذى

گە ضەۋەپ ثوٌغبْ ثۇ ئبٍەتٍەردىٓ وېَىٓ، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ چبچٍىرىٕىڭ ئبلىرىپ وېتىػى
 ئبٍەتٍەر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:

( َوََل تَػرَْكُنوا 112فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوََل َتْطَغْوا إِنَُّو ِبَا تَػْعَمُلوَف َبِصٌْي )
 ( 113ُّتَّ ََل تُػْنَصُروَف ) ِإََّل الَِّذيَن ظََلُموا فَػَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِف اللَِّو ِمْن أَْولَِياءَ 

ضېٕي ثۇٍرۇغبٔذەن توغرا ٍوٌذا ثوٌغىٓ، ضبڭب ئىّبْ ئېَتمبٔالرِۇ هللا ( ا ئي ِۇھەِّەد! )» 
ٔىڭ چەوٍىرىذىٓ چىمىپ هللا ( ا ِۀئي لىٍىٕغبْ ئىػالرٔي لىٍىپ توغرا ٍوٌذا ثوٌطۇْ. )

رغب ِبٍىً ثوٌّبڭالر، لىٍّىػىڭالرٔي ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر. زاٌىّالهللا وەتّەڭالر، غۈثھىطىسوي، ا
دوزاختىٓ  تىٓ ثبغمب )هللا ( دوزاخ ئبزاثىغب لبٌىطىٍەر، ضىٍەرگە ا ِبٍىً ثوٌطبڭالر )

«  ( ھېچ ٍبردەِچي ٍولتۇر، ئبٔذىٓ وېَىٓ ھېچ ٍبردەِگە ئېرىػەٌّەٍطىٍەر لۇتۇٌذۇرىذىغبْ
 (112 – 113 .) 

ەضىٍە، لەۋِىٕىڭ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ چېچىٕىڭ ئبلىرىپ وېتىػىگە ضەۋەة ثوٌغبْ ئەضٍي ِ
دەپئىطي ِۇِىىٓ ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ھبالوەت ثبضمۇچىغب وىرىپ لېٍىع ئۀذىػىطي ئىذى. ثۇ 
ضۈرە ٔبزىً ثوٌغبْ ِەزگىٍذە، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ روھي ھبٌىتىٕي ِۇٔذاق تەخّىٓ لىٍىع ِۇِىىٓ. 

لىٍغبْ ٍۀي، ئۇ ئىالھىٌ ئىرادىگە ثوٍطۇٔۇغتب گەدۀىەغٍىه لىٍغبْ لۇرەٍػىە، ضەروەغٍىه 
ثۇ تۇلمبٍٔىرىغب ثىرە ثبال وېٍىپ لبالرِۇ دەپ ئۀذىػە لىٍغبٔىذى. ثۇ ضۈرىذىىي لبتتىك 
ئبگبھالٔذۇرۇغالر رەضۇٌۇٌالھٕي تېخىّۇ ئۀذىػىگە ضبٌغبْ ثوٌۇپ، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ چبچٍىرىٕىڭ 

 ئبلىرىپ وېتىػىگە ثۇ ئبِىً ضەۋەپ ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. 
ئبرلب تەھذىذ خبراوتېرىگە ئىگە ثوٌۇپ، ئوچۇق  –ئبرلىّۇ ضۈرىٕىڭ ئبخىرىذىىي ئبٍەتٍەر 

ھبٌذا تەھذىذ ثوٌّىغبْ ئبٍەتٍەردىّۇ ٍېپىك ھبٌذا تەھذىذ پۇرىمي چىمىپ تۇرىذۇ. ئىالھىٌ 
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ھبالن لبٔۇٔي دېَىٍىذىغبْ ثىر لبٔۇْ ثوٌغبْ ثوٌطب، ئۇ لبٔۇٕٔي تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەر ئېٕىك 
 ثبٍبْ لىٍّبلتب:

( َوَلْو َشاَء رَبَُّك َْلََعَل النَّاَس 117لِيُػْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوأَْىُلَها ُمْصِلُحوَف ) َوَما َكاَف رَبُّكَ 
 (118أُمًَّة َواِحَدًة َوََل يَػَزاُلوَف ُُمَْتِلِفنَي )

زۇٌۇَ  ، پەلەت ئبزغۇْ ئېتىمبد ضەۋەثىذىٓڭ ئبھبٌىطي ٍبخػي ثوٌغبْ ٍۇرتالرٔيرەثجى» 
ەگەر پەرۋەردىگبرىڭ خبٌىطب ئىذى، پۈتۈْ ئبدەٍِەرٔي ئەٌۋەتتە ثىر ضېٍىپ ھبالن لىٍّبٍذۇ. ئ

ئۇ ثۇٔذاق ثوٌۇغىٕي خبٌىّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ ( ئۇالر   ، )( لىالتتي ٍۀي ثىر دىٕذا ئۈِّەت )
 . ( 118 – 117« ) ) ٍۀي ئىٕطبٔالر ( پەرلٍىك چۈغۀچىٍەرگە ئىگە ثوٌۇپ وەٌذى 

وي ثبغمب ثىر ٍوٌذا ثوٌطۇْ، ثىر داۋا ٍوٌىذا ھەر چبچ ِەٍٍي دۇَٔبٌىك ثوٌطۇْ ۋەٍب
 ئبلىرىذۇ. چبچٍىرىٕي ۋەھىٌ ثىٍەْ ئبلبرتمبٔالرغب ضبالَ ثوٌطۇْ!

 

 ٍۈضۈپ ضۈرىطي
 

ثوٌۇپ، ضۈرىذە ثبغتىٓ ئبٍبغ ٍۈضۈپ « ٍۈضۈپ » ضۈرىٕىڭ ِەٌۇَ ثوٌغبْ ثىردىٕجىر ئىطّي 
 ٍەْ ئبتبٌغبْ. پەٍغەِجەرٔىڭ لىططىطي ثبٍبْ لىٍىٕغبٍٔىمي ئۈچۈْ ثۇ ئىطىُ ثى

ھەزرىتي ٍۈضۈپ ھەلمىذىىي ِەٌۇِبتالر ثۇ ضۈرىذىٓ ثبغمب، ئۀئبَ ۋە ِۇئّىٓ ضۈرىٍىرىذە 
دەپ ٔبَ ئبٌغبْ ٍۈضۈپ لىططىطي ثۇ « لىططەٌەرٔىڭ ئەڭ ٍبخػىطي » تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. ثىراق، 

تبٌغبْ ضۈرىذە ثبغتىٓ ئبٍبغ وەڭ دائىرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. لۇرئبٔذا وىػي ئىطّي ثىٍەْ ئب
 ضەوىىس ضۈرە ثوٌۇپ، ٍۈضۈپ ضۈرىطي ئۇالردىٓ ثىرى. 

 – 2ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ھىجرەتىە ٍېمىٓ ثىر ِەزگىٍگە، ٍۀي ھىجرەتتىٓ 
ٍىً ثۇرۇْ، تبئىف ۋەلەضىذىٓ وېَىٕىي ِەزگىٍگە توغرا وېٍىذۇ. ضۈرە ِەزِۇْ جەھەتتىٓ  3

ثىر لېتىّذىال ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. دەضٍەپىي  ثبغتىٓ ئبٍبغ ثىر پۈتۈٍٔۈوىە ئىگە ثوٌۇپ،
ھىجر ضۈرىٍىرى ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ ئورۇْ ۋەھىَٕىڭ ٔبزىً  –ِەزگىٍذىىي تەرتىپٍەردە ھۇد 

ثوٌۇظ جەرٍبٔي، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھبٍبتي ۋە ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي ٔولتىطىذىٓ ِۇۋاپىك 
 وۆرۈٌّەوتە. 

ضوئبٌىٕىڭ جبۋاثي ثوٌۇپ، « ٔېّە ئىع لىالالٍذۇ؟  ثىر وىػي» ثۇ ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي 
ئىّبْ، ئىخالش، ئىٍىُ، الٍبلەت، ئىپپەت، غەٍرەت، ضەثىر ۋە ضبثبت ) ِۇضتەھىەَ تۇرۇظ ( 
ثىٍەْ ثىر وىػي چوڭ ثىر جەِىئىَەتٕي توغرا ٍوٌغب ٍۈزٌۀذۈرەٌەٍذۇ، دېّەوتە. ضۈرىٕىڭ 

دۇَٔبغب وەٌگەْ، وىچىه ۋالتىذىال  تېّىطي وۀئبْ دىَبرىذا ۋە پەٍغەِجەر ئبئىٍىطىذە
ئبٔىطىذىٓ ئبٍرىٍىپ ٍېتىُ لبٌغبْ، ھەضەت ضەۋەثىذىٓ لېرىٕذاغٍىرى تەرىپىذىٓ لۇدۇلمب 
تبغالٔغبْ، لۇي ئورٔىذا ضېتىٍغبْ، ئىپپىتي ضەۋەثىذىٓ زىٕذأغب تبغالٔغبْ ھەزرىتي ٍۈضۈپٕىڭ 

 ِىطىرغب ھۆوۈِراْ ثوٌۇظ ھېىبٍىطىذۇر. 
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جەتٕىڭ ھېىبٍىطي ثبٍبْ لىٍىّٕبلتب. ٍۀي، زۇٌەٍخبٔىڭ خوراتمۇچي لىططىذە ئىىىي ِۇھەث
ِۇھەثجەتي ۋە ھەزرىتي ٍبلۇپٕىڭ ثېغىػٍىغۇچي ِۇھەثجىتي. ثۇ ئىىىي ِۇھەثجەتتە ِۇھەثجەت 

خبھىػىٕي  –ثبغالٔغۇچي غەخص ھەزرىتي ٍۈضۈپتۇر. ٌېىىٓ، زۇٌەٍخب ٍۈضۈپ ئبرلىٍىك ئۆز ئبرزۇ 
ٍۈضۈپ ئۈضتىذىٓ ِەزٌۇٍِۇق ۋە ٔبھەلچىٍىممە ضەثىر لىٍىػٕي ٍبخػي وۆرگەْ، ھەزرىتي ٍبلۇپ 

 ٍبخػي وۆرگۀىذى. 
الَ  –ئەٌىف » ضۈرە ئبئىٍىٕىڭ ثبغمب ئەزاٌىرى ثوٌغبْ ٍۇٔۇش ۋە ھۇد ضۈرىطىگە ئوخػبظ 

« ھېىبٍە ثبٍبْ لىٍىع » ھەرىپي ثىٍەْ ثبغالٔغبْ. ضۈرىٕىڭ ئەضٍي ِەلطىتىٕىڭ « را  –
ئەٌىف، الَ، را. ثۇ ھەلىمەتٕي ثبٍبْ لىٍغبْ » ىال ثىٍذۈرۈٌگەْ. ئەِەضٍىىي ضۈرە ثبغٍىٕىػت

( دەپ ضۆز  1« ) ٕىڭ ) ثوٌۇپ ئۆتىۀٍەرٔي ( ئېٕىك ثبٍبْ لىٍغبْ ئبٍەتٍىرىذۇر وىتبث
ثبغٍىٕىذۇ. ٍۀي، ثۇ ضۈرىذە ھەزرىتي ٍۈضۈپٕىڭ تبرىخي ھبٍبتي ئۈضتىذىٓ ثبرٌىك زاِبْ ۋە 

چۈغۀذۈرىذۇ. ضۈرىذە ھېچمبٔذاق ثىر « مەتٍەرٔي ئەثەدى ھەلى» ِبوبٔالرٔي ھبٌمىغبْ 
 تەپطىرٌەر ثىٍەْ غەرھىٍَەپ تۈگەتىىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ئىجرەتٍەرٔي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:

 َلَقْد َكاَف ٓت يُوُسَف َوِإْخَوتِِو َآيَاٌت لِلسَّائِِلنيَ 
ۇدرىتىٕي ٍۈضۈپٕىڭ ۋە لېرىٕذاغٍىرىٕىڭ ) لىططىطىذە ( ضورىغۇچىالر ئۈچۈْ ئبٌالھ ٔىڭ ل» 

 (.  7« ) وۆرضىتىپ ثېرىذىغبْ ٔۇرغۇْ ئبالِەتٍەر ثبر 
(.  2ضۈرىٕىڭ ثبغٍىٕىػىذىال ئىالھىٌ وبالِٕىڭ ئەرەپچە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي تەوىتٍۀگەْ ) 

چۈٔىي، ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبٔالر ئىػٍەتىەْ تىٍالر ئىچىذىٓ ثىرى ئبرلىٍىك خەۋەر ئەۋەتىػىٕىڭ 
ثۇ لۇرئبْ تىٍي «. لىٍىٕغۇچىغب ثىٍذۈرۈظ  خىتبةوچي ثوٌغىٕىٕي دېّە» ثىر ِەلطىتي ثبر، ٍۀي 

ثوٌغبْ ئەرەپچە، ئىٕجىً تىٍي ئبراِىچە، تەۋرات تىٍي ئىجرأي ئۈچۈّٔۇ غۇٔذالتۇر. ئۈچىٕچي 
 ئبٍەتٕىڭ تېّىطىّۇ ۋەھىَٕىڭ چۈغۈٔۈغٍۈن ثوٌىػي ثوٌۇپ، ئبٍەتتە ِۇٔذاق دېَىٍگەْ:

َنا 2بِيِّا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوَف )ِإنَّا أَنْػَزْلَناُه قُػْرَآنًا َعرَ  ( َْمُْن نَػُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَا َأْوَحيػْ
 (3ِإلَْيَك َىَذا اْلُقْرَآَف َوِإْف ُكْنَت ِمْن قَػْبِلِو َلِمَن اْلَغاِفِلنَي )

غۈثھىطىسوي، ضىٍەرٔي چۈغۀطۇْ دەپ، ئۇٔي ئەرەثچە لۇرئبْ لىٍىپ ٔبزىً لىٍذۇق. ثۇ » 
ۇرئبٕٔي ضبڭب ۋەھَي لىٍىع ئبرلىٍىك ئەڭ چىراٍٍىك لىططىٕي ضبڭب ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىّىس، ل

 (.  3 – 2« )  ثۇٔىڭذىٓ ثۇرۇْ ثۇ لىططىذىٓ ھەلىمەتەْ ثىخەۋەر ئىذىڭ
» ئۈچ ئبٍەتٍىه ثۇ ثبغٍىٕىػتىٓ وېَىٓ، ٍۈضۈف لىططىطىٕىڭ ثبٍبْ لىٍىٕىع ِەلطىتىٕىڭ 

ىٍىٕغبْ. ثۇ ثبغٍىٕىع ثۆٌىىي ئىچىذە لۇرئبْ ۋەھىٌ ئىىۀٍىىي ثبٍبْ ل« ضبۋاق ثېرىع 
لىٍىٕغۇچىالرٔىڭ ئىٕىبرچي ِەوىىٍىىٍەر ئىىۀٍىىي  خىتبةتىٍىٕىڭ ئەرەپچە ثوٌغبٍٔىمىذىٓ، 

ِەٌۇَ. ٌېىىٓ، ثۇ لىططەئبرلىٍىك ضبۋاق ثېرىٍّەوچي ثوٌغبْ وىػىٍەر پەلەت ثۇ ئىٕىبرچىالرال 
 ئۈچ گۇرۇپ ثبر:لىٍىۋاتمبْ  خىتبةئەِەش. لىططە ئبضبضەْ 

 وبپىرالر / ئىٕىبرچىالر .1
 ِۇئّىٍٕەر .2
 رەضۇٌۇٌالھ .3

 لىططە ھەزرىتي ٍۈضۈپٕىڭ چۈغي ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ. ثۇ ٔولتىذا ئۈچ ئبٌەَ ثبر ئىذى:
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 وۆرۈٔگەْ ِبددىٌ ئبٌەَ –ئبٌەِي ِۈٌه  .1
 وۆرۈّٔەٍذىغبْ ئبٌەٍِەرٔىڭ ھەِّىطي –ئبٌەِي غەٍت  .2
ٍذىغبٔالر ئبرىطىذا لبٌغبْ، ثىر تەرىپىذە وۆرۈٔگەْ ثىٍەْ وۆرۈّٔە –ئبٌەِي ِىطبي  .3

ئبٌەِىذۇر. « تەِطىً » ئبٌەِي ِۈٌه، ٍۀە ثىر تەرەپتە ئبٌەِي غەٍجىە ئېچىٍغبْ 
چۈغٍەر ثۇ ئبٌەِگە ئبئىتتۇر. ثۇ ضەۋەپتىٓ چۈغٍەر تەضتىمّۇ لىٍىّٕبٍذۇ، رەتّۇ 

دىٓ «ر ئۇثۇ» ِۀىطىذىىي « وېچىه » لىٍىّٕبٍذۇ، پەلەت تەثىر ثېرىٍىذۇ. تەثىر 
وەٌگەْ. ئىجرەت ضۆزىّۇ ئوخػبظ ٍىٍتىسدىٓ وەٌگەْ. چۈغٍەرٔىڭ ھەلىمىتىگە 

وېرەن. ئەلىً ثۇ ئىع ئۈضتىذە تەر ئبلمۇزِبً « ئەجىر لىٍىع » ئېرىػىع ئۈچۈْ 
تۇرۇپ چۈغىە تەثىر ثەرگىٍي ثوٌّبٍذۇ. ٍۀي ئبٌەِي ِىطبٌغب ئبئىت وۆرۈٔۈغٍەر ثىرەر 

ەِطىً لىٍغبْ غەٍئىٍەرٔىڭ ئەضٍىگە ٍېتىع ئۈچۈْ ضىّۋوي ۋە ثەٌگە ثوٌۇپ، ثۇالر ت
 ٌەردىٓ ئۆتۈغىە توغرا وېٍىذۇ.  «تبر وېچىه » ثەزى 

 ضۈرىذە چۈظ ئۈچ لېتىُ ئوتتۇرىغب چىمىذۇ:
پىالٔت، ئبً ۋە وۈٕٔىڭ ئۆزىگە ضەجذە لىٍغبٍٔىمىٕي  11ٍۈضۈپٕىڭ چۈغي. ئۇ چۈغىذە  .1

 (. 6 – 4وۆرگۀىذى ) 
ۇٌەٍخبٔىڭ تۆھّىتي ثىٍەْ زىٕذأغب تبغالٔغبٔىذى. ئۇ ِەھىۇِالرٔىڭ چۈغي. ٍۈضۈپ ز .2

(. تەثىر  37 – 36زىٕذأذىىي ۋالتىذا ِەھىۇِالرٔىڭ چۈغىگە تەثىر ئېَتىپ ثېرىذۇ ) 
ئېَتمبْ چۈغي تەثىرىگە ِبش ھبٌذا رىئبٌٍىممب ئبٍٍىٕىذۇ. ٍۈضۈپ چۈظ تەثىرىٕي 

(. ٍۀي، ئبٌالھ  40 – 38تەۋھىذوە چبلىرىػٕىڭ ثىر ۋاضتىطي ضۈپتىذە ئىػٍىتىذۇ ) 
 ٔىڭ ئۆزىگە ئبتب لىٍغبْ لبثىٍىَەتٕي ئبٌالھ ٍوٌىذا ئىػٍىتىذۇ.

ِەٌىه ) ِىطىر ھۆوۈِذارى (ٔىڭ چۈغي. ھەزرىتي ٍۈضۈپ ِەٌىىٕىڭ ئەتراپىذىىىٍەر  .3
(. ِىطىر ھۆوۈِذارى تەثىر  50 – 43تەثىر ئېَتبٌّىغبْ چۈغىگە تەثىر ئېَتىپ ثېرىذۇ ) 

ي ھبٍبتتىىي ئىجراضىٕي ٍۈضۈپىە تبپػۇرىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍەْ ئېَتىٍغبْ چۈغىٕىڭ رىئب
ٍۈضۈپ ِىطىردىىي پۈتۈْ ئىمتىطبدى ئىػٍىرىغب ِەضئۇي ثىردىٕجىر وىػىگە ئبٍٍىٕىذۇ. 
ھەزرىتي ٍۈضۈپٕىڭ ھبٍبتىذىىي ئۈچ چۈظ، ئۇٔىڭ ھبٍبتىذىىي ئۈچ ثۇرۇٌۇظ 

ي ھەلىمەتەْ ٔولتىطىٕي تەغىىً لىٍغبٔىذى. دادىطي ٍبلۇپمب ئېَتىپ ثەرگەْ چۈغ
ٍبخػي چۈظ ئىذى. ٌېىىٓ چۈغٕىڭ ِۇالھىسىطي، ِۇالھىسىٕىڭ ھەلىمەت ثوٌىػي 

جبپب،  –ئۈچۈْ ثېطىػمب تېگىػٍىه ٔبھبٍىتي ئۇزۇْ ثىر ٍوي، تبرتىذىغبْ وۆپ جەۋىر 
تۆوۈغىە تېگىػٍىه وۆپ تەر، ثېرىػىە تېگىػٍىه ئېغىر ثەدەٌٍەر ثبر ئىذى. ھەزرىتي 

ىٓ وېَىٓ تەدثىر ئبٌغبْ ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ تەدثىرى تەلذىرگە ٍبلۇپ ثۇ چۈغٕي ئبڭٍىغبٔذ
 ثوٍۇْ ئەگىۀىذى:  

ْنَساِف  قَاَؿ يَا بُػَِنَّ ََل تَػْقُصْص ُرْؤيَاَؾ َعَلى ِإْخَوِتَك فَػَيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ِإفَّ الشَّْيطَاَف ِلْْلِ
ْن تَْأِويِل اْْلََحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُو َعَلْيَك َوَعَلى ( وََكَذِلَك َٖمَْتِبيَك رَبَُّك َويُػَعلُّْمَك مِ 5َعُدوّّ ُمِبنٌي )

 (6َآِؿ يَػْعُقوَب َكَما أَََتََّها َعَلى أَبَػَوْيَك ِمْن قَػْبُل ِإبْػرَاِىيَم َوِإْسَحاَؽ ِإفَّ رَبََّك َعِليٌم َحِكيٌم )
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ڭغب ئي ئوغٍۇَ! چۈغۈڭٕي لېرىٕذاغٍىرى (: » لۇة ئەٌەٍھىططبالَبٍۀي ٍ ئبتىطي )
 ئېَتّىغىٓ، ضبڭب ضۇٍىمەضت لىٍىپ لبٌّىطۇْ، غەٍتبْ ئىٕطبٔغب ھەلىمەتەْ ئبغىبرا دۈغّۀذۇر

 –ضبڭب ۋەلە ( تبٌالٍذۇ،  پەٍغەِجەرٌىىىە ، پەرۋەردىگبرىڭ ضېٕي )ثۇٔىڭ ِۀىطيدېذى. « 
ضبڭب چۈظ تەثىرىٕي ثىٍذۈرىذۇ، ھبدىطىٍەرٔىڭ ئبضتىذا ٍبتمبْ ھەلىمەتٍەرٔي ئۆگىتىذۇ / 

ٔېّىتىٕي ثەرگىٕىذەن، ضبڭىّۇ، ئۆزىٕىڭ ئۇٌۇغ هللا ادٌىرىڭ ئىجراھىُ، ئىطھبلالرغب ئىٍگىرى ائەجذ
ئۆز  لۇة ئەۋالدىغىّۇ ئۆزىٕىڭ ئۇٌۇغ ٔېّىتىٕي ثېرىذۇ. غۈثھىطىسوي، پەرۋەردىگبرىڭ )بٍ

( ئوثذاْ ثىٍگۈچىذۇر، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع  ِەرھەِىتىگە وىّٕىڭ الٍىك ئىىۀٍىىىٕي
 .( 6 – 5) لىٍغۇچىذۇر 

ھەزرىتي ٍبلۇپ، ئوغٍي ٍۈضۈپٕىڭ چۈغىگە توغرا تەثىر ثەرگۀىذى. ئۇ، چۈغىە رەثجىٕىڭ 
ٍۈضۈپٕي تبٌٍىغبٍٔىمي ۋە ٔېّىتىٕي ئۇٔىڭ ثىٍەْ تبِبِالٍذىغبٍٔىمي غەوٍىذە تەثىر ثەرگۀىذى. 
ئبٍەتٕىڭ ئبٌىُ ۋە ھەوىُ ئىطّي ثىٍەْ ئبخىرٌىػىػي ھەلىمەتەْ چوڭمۇر ِۀىگە ئىگە. 

تي ٍبلۇپ، ثۇ ئبرلىٍىك ھېچمبٔذاق ثىر تەثىرٔىڭ ھەلىمەتٕىڭ ھەِّىطىٕي ئۆز ئىچىگە ھەزرى
ئبالٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ئىپبدىٍىّەوتە ئىذى. ھەوىُ ئىطّي، وۆرۈٌگەْ، وۆرضىتىٍگەْ، 
وۆرگۈچىٕىڭ ِەۋجۇدىٍىمىٕىڭ ۋە پۈتۈْ ثۇالرٔىڭ ئبرلب پەردىطىذە ٍۈز ثېرىذىغبٔالرٔىڭ، ھەتتب 

ە لبرىّبضتىٓ ٍۈز ثەرگەْ ھەر ئىػٕىڭ ئبرلىطىذە چەوطىس ھېىّەت ثبرٌىمىٕي ئېٍىٕغبْ تەدثىرگ
 ئىپبدىٍەٍذۇ. 

دەرۋەلە پەٍغەِجەر ئبتىٕىڭ تەدثىرى تەلذىرٔي توضۇپ لبالٌّىذى. ئۆٌتۈرۋېتىػٕي 
پىالٍٔىغبْ لېرىٕذاغالر، ٍۈضۈپٕي لۇدۇلمب تبغٍىۋېتىع ثىٍەْ وۇپبٍىٍۀذى. ٍۈضۈپٕىڭ ثەدىٕي 

، ئۇٔي لۇدۇلمب تبغٍىغبٔالرٔىڭ ئەلٍي لۇدۇلتب لبٌذى. وۈْ وەٌذى، ٍۈضۈپ لۇدۇلتب لبٌذى
لۇدۇلتىٓ چىمتي، ثىراق ئۇٔي لۇدۇلمب تبغٍىۋەتىۀٍەرٔىڭ ئەلٍي لۇدۇلتىٓ چىمبٌّىذى. 

ھەضەت، لېرىٕذاغٕي لېرىٕذاظ لبتىٍي لىٍىپ لوٍغىٍي تبش  –غەٍتبٕٔي غەٍتبْ لىٍغبْ رەغىه 
 لبٌغبٔىذى. 

ىڭ لۇدۇلتىٓ ثبغالٔغبْ ھبٍبت ھېىبٍىطي، وبرۋأالرٔىڭ ۋاضتىطي ثىٍەْ ھەزرىتي ٍۈضۈپٕ
(. ٍۀي ئىٍىىڭىسگە  20لۇي ثبزىرىذا ئبخىرالغتي. ئۇٔي ٔبھبٍىتي ئبز پۇٌغب ضبتتي ) 

ئۆتىۀٕىڭ لىّّىتىٕي ثىٍّىطىڭىس، ئۇ ضىسگە ثىىبرغب وەٌگەْ تەلذىردىّۇ، ضبتمبْ ۋالتىڭىسدا 
گە خۇددى ٍۈضۈپٕىڭ ھېىبٍىطىٕي ثبٍبْ لىٍغبٔذەن تۇٍغۇ ثېرىذۇ، زىَبْ تبرتىطىس. لىططە وىػى

ھبزىر ۋە ثۇ جبٍذا » لىٍىٕغۇچىغب  خىتبةٌېىىٓ دىممەت ثىٍەْ زەڭ ضېٍىپ لبرىغبْ ۋالتىڭىسدا، 
)خبٌىغبْ( ئىػىٕي ئبغۇرۇغمب هللا ا» ٍبغبۋاتمبْ ھبٍبتٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىذۇ. ِەضىٍەْ: « 

ٍبخػي ئىع » ، ( 21« )  توٌىطي )ثۇٔي( ئۇلّبٍذۇ لبدىردۇر، ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ
وۈٔذىٍىه ثۇ ھېىّەتٍەرگە دېگۀذەن  ( 22« )  غۇٔذاق ِۇوبپبتالٍّىسِۇلىٍغۇچىالرٔي 

ضۈرىذە ثۇٔىڭغب ئوخػبظ ئىپبدىٍەر، پەلەت ھەزرىتي ٍۈضۈپ ئۈچۈٔال  ھبٍبتتب غبھىت ثوٌىّىس.
 ئىػٍىتىٍىگۀّۇ؟ ئەٌۋەتتە، ئۇٔذاق ئەِەش. 

 ۈرىذىىي ئۈچ وۆٍٕەن ِىطبٌىغب لبراپ ثبلبٍٍي... ئەِذى ض
ثىرىٕچي وۆٍٕەن، ٍۈضۈپٕىڭ لبٔغب ثوٍبٌغبْ وۆٍٕىىي ثوٌۇپ، ثۇ ھەزرىتي ٍبلۇپمب ٍەتىەْ 
ِۇضىجەت خەۋىرىٕىڭ ٍبٌغبْ غبھىذى ضۈپتىذە ئىػٍىتىٍگۀىذى. ٌېىىٓ، وۆٍٕەن ٍبٌغبْ 

ثۆرە ٍىگەْ ثىرضىٕىڭ وۆٍٕىىي غبھىتٍىمٕي رەت لىٍىپ، ھەلىمىٌ ئەھۋإٌي ئېَتتي. ٍۀي 
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ئەِەضٍىىىٕي، ٍۈضۈپٕي ثۆرە ٍەپ وەتّىگۀٍىىىٕي، ثۇٔىڭ ثىر تولۇٌّب ئىىۀٍىىىٕي ئېَتتي. 
ٍۈضۈپٕىڭ، وۆٍٕەوٕي ئېٍىپ وەٌگەْ لېرىٕذاغٍىرى ٍبٌغبْ ئېَتمبْ، وۆٍٕەن ھەلىمەتٕي ثبٍبْ 

 لىٍغبٔىذى.  
بٔىڭ تۆھّىتىٕي ٍۈزىگە ئۇرغبْ، ئىىىىٕجي وۆٍٕەوّۇ ھەلىمەتٕي ثبٍبْ لىٍىپ، زۇٌەٍخ

ثەغرىطىٕي ئېچىپ ثەرگۀىذى. ئبرلىذىٓ ٍېرتىٍغبْ  –ٍۈضۈپىە لۇرۇٌغبْ تۇزالٕىڭ ئەپتي 
ھبٌىتي ثىٍەْ ھەق ۋە ھەلىمەت تەرەپتە تۇرغبٔىذى. وۆٍٕەن ئىىىىٕچي لېتىُ ھەلىمەتىە 

 غبھىتٍىك لىٍذى. 
ۆٍٕىىي ثوٌۇپ، ئۇِۇ ھەلىمەتٕي ئۈچىٕچي وۆٍٕەن، ٍۈضۈپٕىڭ ئبتىطي ٍبلۇپمب ئەۋەتىەْ و

دەي ئۆزى ئىذى. « ئىپپەت وۆٍٕىىىٕىڭ » ثبٍبْ لىٍغبٔىذى. ئۇ گۇِبٔذىٓ ئۈضتۈْ وەٌگەْ 
ِۇ ئەۋەتّىگۀىذى. ئبٍەتتە «وۆٍٕىىىٕي » چۈٔىي ٍۈضۈپ دادىطىغب ثىر وۆٍٕەن ئەۋەتّىگەْ، 

. ثۇٔىڭذىٓ وۆرىۋاٌغىٍي دېگۀىذى« ِبٔب ثۇ وۆٍٕىىىّٕي ئېٍىپ ثېرىڭالر » تىٍغب ئېٍىٕغبٔذەن 
ثوٌىذۇوي، ھەزرىتي ٍبلۇپٕىڭ وۆزىٕي توضمبْ پەردىطىٕي، ٍۀە ئىپپەت وۆٍٕىىي ثىٍەْ 

 ئېٍىۋەتىۀىذى. 
ھەزرىتي ٍبلۇپ ئۆٌگۀٍىىىگە ھەِّە وىػي ئىػۀگەْ ھەزرىتي ٍۈضۈپٕي پەلەت 

پبن  (. 94دېگۀىذى ) « ِەْ ٍۈضۈپٕىڭ ھىذىٕي ئېٍىۋاتىّەْ » ئۇٔتۇِىغبْ ثوٌۇپ، 
ِۇھەثجەت ئۈچۈْ ئىىىي وۆزىٕي پىذا لىٍغبْ ھەزرىتي ٍبلۇة، ثۇٔىڭ ثەدىٍىگە ثىر ثۇرۇٔغب 

 ئىگە ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ئۇ ثۇرۇْ ِىڭ وۆز وۆرەٌّىگەْ ٔولتىذىٓ ٍۈضۈپٕىڭ ھىذىٕي ئبٌغبٔىذى. 
ئەضٍىذە ھەزرىتي ٍۈضۈپتىٓ ئىجبرەت ثىر تبرىخي غەخطىَەت ئۈضتىذىٓ ھبٍبت ھېىبٍطي 

ىٕغبْ غەخص دەي ِۇھەِّەدۇْ رەضۇٌۇٌالھ ئىذى. ضۈرە، ھەزرىتي ِۇھەِّەدوە غۇ ثبٍبْ لىٍ
ئي ِەوىىٕىڭ ٍۈضۈپي! تبئىف ضېٕىڭ لۇدۇلۇڭ، ِەوىە ضېٕىڭ » ھەلىمەتٕي ثبٍبْ لىٍغبٔىذى: 

زىٕذأىڭ، ھىجرەت ضېٕىڭ ِىطىرغب ضەپىرىڭ، ِەدىٕە ضېٕىڭ ِىطىرىڭ. ٍۈضۈپٕي وۈتىەْ 
ّۇ وۈتىۋاتىذۇ! ِەوىىٍىه تۇلمبٍٔىرىڭ / لېرىٕذاغٍىرىڭ ضېٕىڭ خوغبٌٍىٕبرٌىك ئبلىۋەت ضېٕى

 جېٕىڭغب لەضت لىٍىۋاتىذۇ، ٌېىىٓ ثۇ خبَ خىَبي، خبالش. 
دەرۋەلە، تبرىخ ثۇ ِۆجىسىۋى خوظ خەۋەرٔىڭ رىئبٌٍىممب ئبٍالٔغبٍٔىمىٕىڭ غبھىذى. وۈٔي   

ال ثوٌذى. خۇددى وەٌذى ئۆزىگە دۇَٔبٔي تبر لىٍغبْ ِەوىىٍىىٍەر لەھەتچىٍىىىە ِۇپتى
ھەزرىتي ٍۈضۈپٕىڭ ھەضەتخور لېرىٕذاغٍىرىغب ٍبردەَ لىٍغىٕىذەن، رەضۇٌۇٌالھّۇ ئۆزىٕي لوغالپ 
چىمىرىۋەتىەْ ِەوىٍىىٍەرگە ٍبردەَ لوٌىٕي ئۇزاتتي. خەٍجەردىٓ وەٌگەْ وۆِۈغٍەرٔي 

ٌۈن ئېٍىپ تۈ –ِەوىىٕىڭ ھبوبۋۇر رەئىطي ئەثۇ ضۇفَبٔغب ئبرلىٍىك، ٍولطۇي ِەوىىٍەرگە ئوزۇق 
تبرلىتىپ ثېرىع ئۈچۈْ ئەۋەتتي. غبٌىت لوغۇٔي ثىٍەْ جېٕىغب لەضت لىٍغبْ ِەوىىگە وىردى. 

 وەثىٕىڭ ھوٍٍىطىذا ئۀذىػە ئىچىذە ئبغسىغب لبراپ تۇرغبْ ِەوىىٍىىٍەردىٓ :
 دەپ ضورىذى. -ثۈگۈْ ضىٍەرگە ٔېّە لىٍىػىُ ھەلمىذە ٔېّىٍەرٔي ئوٍالۋاتىطىٍەر؟  -
دەپ جبۋاپ  –تٍىه ثىر ئبتىٕىڭ ئوغٍي، ضۀذىٓ پەلەت ٍبخػىٍىك وۈتىّىس! ضەْ پەزىٍە  -    

 ثېرىػتي.
ثۈگۈْ ضىٍەر ئەٍىجٍەغىە » خۇددى ٍۈضۈپ لېرىٕذاغٍىرىغب ئېَتمىٕىذەن، ِۀّۇ :  -

 دەٍّەْ، دېذى. « ئۇچرىّبٍطىٍەر! 
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ۇ، رەضۇٌۇٌالھ ٍۈضۈپ ضۈرىطىٕىڭ ٔېّە دېّەوچي ثوٌغبٍٔىمىٕي چۈغۀگۀىذى. وىُ ثىٍىذ
ِبِبت خەۋپي وۆز ئبٌذىذا  –ثەٌىىُ رەضۇٌۇٌالھ ھەزرىتي ئەثۇ ثەوىرگە ضەۋر تېغىذا ھبٍبت 

ئۈچىٕچىطي ئبٌالھ ثوٌغبْ ئىىىي وىػىگە وىُ ٔېّە لىالالٍذۇ ئي » ٔبِبٍەْ ثوٌغبْ ئۀە غۇ 
 دېگەْ ۋالىتىذا، ثۇ خوظ ثىػبرەتىە ئبضبضالٔغبْ ثوٌطب وېرەن. « ئەثۇ ثەوىر! 

لىٍىٕغۇچىٍىرىغب لبرىتب ثەٌگىٍىه ِەلطەتٕي ئىپبدىٍىگەْ  خىتبةبخىر ضۈرە ثبغتىٓ ئ
ضىّۋوٌي ثوٌۇپ، ھەضەتٕىڭ « وۆٍٕەن » ضىّۋوٌالر ثىٍەْ توٌۇپ تبغمبْ. ثۇالردىٓ ثىرىٕچىطي 

غبھىذى ثوٌغبْ ٍۈضۈپٕىڭ لبٍٔىك وۆٍٕىىي ۋە زۇٌەٍخب ئبرلىذىٓ ٍىرتىۋەتىەْ ئىپپەت 
ر ثىر ٍۈضۈپ ۋە ھەر ٍۈضۈپٕىڭ ثىر زۇٌەٍخبضي ثبر. ھەِّىڭال» وۆٍٕىىي. ثۇ ئبرلىٍىك 

وۆٍٕىىىڭىسٔىڭ لەٍەردىٓ ٍىرتىٍغبٍٔىمىغب دىممەت لىٍىڭ. وۆرِەٍذىغبْ وۆزٌەرٔي ئبچمبْ ثىر 
« جىطّي وۆٍٕەن ئەِەش، ثەٌىي ئىپپەت وۆٍٕىىىذۇر. وبراِەت وۆٍٕەوتە ئەِەش، ئىپپەتتە 

 دېّەوتە. 
ثبظ لەھرىّبٔالر ٍۈضۈپ ۋە زۇٌەٍخب ثوٌغبْ گەرچە ثۇ لىططىذە گەۋدىٍۀذۈرۈٌگەْ 

تۇر. لىططە «ئىپپەت ۋە غەھۋەت » ثوٌطىّۇ، ئۇالر ئبرلىٍىك ھەلىمىٌ تۈردە ٍبرىتىٍغبْ ئوثراز 
 ئىپپەتٕىڭ غەھۋەتتىٓ غبٌىپ وەٌگۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍّبلتب. 

ئولۇظ،  ٍۈضۈپ لىطىطي تەۋراتتىّۇ ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ، ٌېىىٓ ثۇ ئىىىي لىططىٕي ضېٍىػتۈرۈپ
لۇرئبٕٔىڭ ئبرىذىىي پەرىمىٕي وۆرضىتىػىە ٍېتىپ ئبغىذۇ. تەۋراتتىىي ثبٍبٔذا ٔە ٍۈضۈپ 
ٍۈضۈپتۇر، ٔە ٍبلۇپ ٍبلۇپتۇر پەٍغەِجەردۇر. تەۋراتتىىي ثبٍبٔالر لوپبي، ِبددىٌ ۋە ھېىّەتطىس 

 ثوٌۇپ، لۇرئبٔذىىي ثبٍبٔالر ئەدەثي، ِۀىۋىٌ ۋە ھېىّەتٍەر ثىٍەْ توٌۇپ تبغمبْ. 
لىٍىٕغۇچىطي ثوٌغبْ  خىتبةلۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي  خىتبةۈضۈپ لىططىطىذىٓ وېَىٓ، ٍ

ئبرزۇٌىرىٕي، ٍۀي  –(. ثىۋاضتە ھبٌذا رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۈِىذ  102رەضۇٌۇٌالھمب لبرىتىٍىذۇ ) 
دىٍىذىىي ضۆزٔي ثبٍبْ لىٍىذۇ. ثۇ ئبرزۇٔىڭ ئەڭ ئبٌذىذا ئىٕىبرچي لەۋِىٕىڭ ِۆجىسە تەٌىپي 

. ثۇ تەِۀىڭ ِۀىۋىٌ وۆٌەڭگۈضي ئەٌۋەتتە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لەٌجىگە چۈغىۀىذى. وەٌّەوتە
ِبٔب ثۇ ٔولتىذا، لۇرئبْ ثبرٌىك ِۆجىسە تەِە لىٍغبْ ئىٕىبرچي ھبِبلەتٍەرگە ثىر تەضتەوتىّٕۇ 

 لبتتىك تۇٍغۇ ثېرىذىغبْ ئبٍەت ثىٍەْ جبۋاپ ثېرىذۇ:

ٔۇرغۇْ ئبالِەتٍىرى ثبروي، ئۇال ر ئۇٔىڭ  ( ٔىڭ لۇدرىتىٕىڭهللا ا ئبضّبٔالردا ۋە زېّىٕذا )» 
 (.  105« ) ٍېٕىذىٓ دىممەت لىٍّبضتىٓ ئۆتۈپ وېتىذۇ 

خۇالضىٍىگۀذە، لبٍطي ضبھەدە ثوٌطۇْ ئەڭ ٍبخػي ِبلبِٕىڭ پىالٔىٕي ئبٌالھ لىٍىذۇ. ثۇ 
 پىالٕٔي ئبٌالھ ٔي ھېطبپمب لېتىپ تۇرۇپ لىٍغۇچىالر غەٌجە لبزىٕىذۇ. 

 

 

 ھىجر ضۈرىطي
 

 ئبٍىتىذىٓ ئبٌغبْ.  – 80ھىجر ئىطّىٕي  ضۈرە
ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ثوٌۇپ، « ٍېپىك ھبۋزا » ٍبوي « لوراَ تبغٍىك جبً » ھىجر 

تبرىخي ِۀجەٌەردە لەدىُ زاِبٔالردىٓ تبرتىپ ضەِۇد لەۋِي ٍبغىغبْ جبً ئىىۀٍىىي 
پبرتىٍىػي ثىٍەْ وۆرضىتىٍگەْ. ثۇ راٍوْ لوراَ تبغالر ثىٍەْ لبپالٔغبْ ثوٌۇپ، ۋوٌمبْ 
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دەپ ئبتبٌغبْ. ثۇ جبً ثبغتىٓ ئبٍبغ « ھەگرا » غەوىٍٍۀگەْ. ٍۇٔبْ ۋە رىُ ِۀجەٌىرىذە 
ِېّبرچىٍىممب لوالٍٍىك غبٍەت چوڭ لوراَ تبغالر ثىٍەْ لبپالٔغبٍٔىمتىٓ ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 

ِېتىر، ئېگىسٌىىي  700ِېتىر، وەڭٍىىي  1500ثۇ لوراَ تبغالر غۇٔذاق چوڭ ثوٌۇپ، ئۇزۇٍٔىمي 
ِېتىر ئەتراپىذا. ثبغمب ثىر ئىساھبتمب لبرىغبٔذا، غەھەر لوراَ تبغالر ئوٍۇپ ثىٕب  100

لىٍىٕغبٍٔىمتىٓ ھىجر دەپ ئبتبٌغبْ. ثۇ لوراَ تبغالر غەھىرى، وىػىٕي ھەٍراْ لبٌذۇرىذىغبْ 
ْ ثۇ لوراَ تبظ ھەغەِىتي ثىٍەْ وۈٔىّىسدىّۇ ِەۋجۇدٌىمىٕي ضبلالپ وەٌّەوتە. ھبالن لىٍىٕغب

غەھىرىٕىڭ ئبھبٌىطي، وۈٔىّىسدە ِەدائىٕي ضبٌىھ ) ضبٌىھٕىڭ غەھىرى ( دەپ ئبتىٍىذۇ. ثۇ جبً 
وىٍوِېتىر ٍىرالٍىمتب ثوٌۇپ، ثۈگۈٔىي ضەئۇدىٌ ئەرەثىطتبْ تېرىتورىَىطي  400ِەدىٕىذىٓ 

 ئىچىذە ٍەر ئبٌّبلتب. 
ٍەْ ئەرەپ ٍېرىُ ئبرىٍي ضەِۇد، ثەھەٍۋەت ِەۋجۇدٌىمي ۋە پبجىئەٌىه ئبلىۋىتي ثى

خەٌمىٕىڭ خبتىرىطىذە ٍەر ئبٌغبْ ثوٌۇپ، گۈٌٍۀگەْ ثىر ِەدۀىَەتٕي تەِطىً لىٍغبٔىذى. 
ٍېمىٓ ِىمذارىٕىڭ چەوٍىه ثوٌىػىغب لبرىّبً، ثىر ضۇ  –ئۇالر ِەزوۇر راٍؤغب چۈغىەْ ھۆي 

ىرى ۋە ضۇٔي ٍبخػي ِەدۀىَىتي ثەرپب لىٍغبٔىذى. ئۇالر وىػىٕي ھەٍراْ لبٌذۇرىذىغبْ ضۇ ٍوٌٍ
 دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذۇ.« ئبز ضۇ » ضبلالٍذىغبْ ضۇ ئبِجبرالرٔي ثەرپب لىٍغبٔىذى. ضەِۇد، 

 – 10ضۈرە تۇٔجي تەرىپٍەردە ٍۈضۈپ ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ رىطبٌەتٕىڭ 
ِەزگىٍي ٍىٍىغب توغرا وېٍىذۇ. ثۇ ھىجر ضۈرىطىٕىڭ لۇرەٍع ثوٍمۇتىٕىڭ ئبخىرلي  – 11ٍبوي 

ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ِەزگىٍذە چۈغىۀٍىىىٕي وۆرضىتىذۇ. ئۆتّۈظ لەۋٍِەرٔىڭ ھبالوىتىٕي 
ثبٍبْ لىٍغبْ لىىططەٌەر، لۇرەٍع ثوٍمۇتىٕىڭ ئبخىرلي ِەزگىٍي ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي 
 ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەرٔىڭ تىپىه ئبالھىذىٍىىي ثوٌۇپ، ثۇ ئبرلىٍىك ئىٕىبرچىالرٔي

ئەگەر ضىٍەرِۇ ثۇالرغب ئوخػبظ ئىٕىبر » ئبگبھالٔذۇرۇظ ِەلطەت لىٍىٕغبْ. ثۇ ضۈرىذىّۇ 
« لىٍىػتب چىڭ تۇرضبڭالر، ئبلىۋىتىڭالر ضبٌىھ لەۋِىٕىڭ ئبلىۋىتي ثىٍەْ ئوخػبظ ثوٌىذۇ 

 دېَىٍّەوتە.
ضۈرىٕىڭ تېّىطي، تىٍي، ئۇضٍۇثي ۋە ٌىرىه لۇرۇٌّىطىذىٓ ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي 

ىك ٔبِبٍەْ ثوٌّبلتب. ثبرٌىك ٔوپۇزٌۇق ئبٌىّالرٔىڭ ھەِّىطي ضۈرىٕىڭ پۈتۈٍٔەً ِەوىىذە ئېٕ
 ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذە ھەِپىىىر. 
ثوٌۇپ، ثۇ ضەۋەپتىٓ ئىٕطبٕٔىڭ ئېٍېّېٕېتٍىك « ئىٕطبْ » ھىجر ضۈرىطىٕىڭ ئبٔب تېّىطي 

ْ ئۇلۇِالر ثۇ ضۈرىذە زىچ ھبٌذا لۇرۇٌّىطىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ، لۇرئبٔذا ٔبدىر ئىػٍىتىٍگە
(. ضۈرىٕىڭ وىرىع لىطّىّۇ ئبضبضەْ ثۇ ئبٔب تېّىٕىڭ ثىر لىطّي  33، 28، 26ئىػٍىتىٍگەْ ) 

ثوٌۇپ، ضۈرە ئىٕىبر لىٍىػتب چىڭ تۇرغبٔالرٔي ئبگبھالٔذۇرغبْ ھبٌذا ثبغالٔغبْ. چۈٔىي، 
تىػىگە رازى ئەِەش. ئىٕطبْ ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجي ئبٌالھ، ئىٕطبٕٔىڭ ئۆزىٕي ئۆزى زاٍب لىٍىۋې

ئبٌالھ ٔىڭ غبھ ئەضەرى. ئىالھىٌ ثىر غبھ ئەضەر ثوٌغبْ ئىٕطبٕٔىڭ ئۆزىٕي زاٍب لىٍىۋېتىػي، 
ئەضٍىذە ئبٌالھ ٔىڭ ئەجرىٕي ئىطراپ لىٍىۋەتىۀٍىىتىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش. ضۈرىٕىڭ 

ٌ غەپمەت ۋە ثبغٍىٕىػىذىىي ثۇ ئبٍەتٍەر، ثۇ ٔەزەر ثىٍەْ ئولۇٌغبْ ۋالىتتب، ئىالھى
 ِەرھەِەتٕىڭ ثىر ئىپبدىطىٕي ئەوص ئەتتۈرِەوتە:

 (2( ُرَِبَا يَػَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمنَي )1الر تِْلَك َآيَاُت اْلِكَتاِب َوقُػْرَآٍف ُمِبنٍي )
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روغەْ لۇرئبٕٔىڭ ئۆزى چۈغۈٔۈغٍىه ۋە ثبٍبْ لىٍغۇچي ـ  ئەٌىف، الَ، را. ثۇ، وىتبثٕىڭ» 
( ِۇضۇٌّبْ  لىَبِەتٕىڭ دەھػىتىٕي وۆرگۀذە، دۇَٔبدىىي چېغىّىسدا ئبٍەتٍىرىذۇر. وبپىرالر )

 .( 2 – 1« ) ثوٌغبْ ثوٌطبلچۇ، دەپ ئبرِبْ لىٍىذۇ 
ثىس ھەر لبٔذاق ثىر » ئىالھىٌ غەپمەت، ثۇ ئبٍەتٍەردىٓ وېَىٓ ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ: 

غبْ ئىالھىٌ ثىر ۋەھىٌ ئەۋەتّەً تۇرۇپ ھبالن غەھەرٔي ) ئبٌذى ثىٍەْ ( چۈغۀگىٍي ثوٌىذى
(. ثۇ ئىالھىٌ غەپمەتٕىڭ ثىر ئىپبدىطي ئىذى. ئىٕطبٔغب ئەلىٍٕىڭ ثېرىٍىػىّۇ،  4« ) لىٍّىذۇق 

ئىٕطبٕٔىڭ توغرا ٍوٌٕي تېپىػي ئۈچۈْ ٍېتەرٌىه ئىذى. ئەِّب، ئبٌالھ رەھّەت ئۈضتىگە 
غب ئېٍىػي، ئۇٔىڭ رەھّىتىٕىڭ ثىر رەھّەت ئبتب لىٍىپ ۋەھىٌ ثىٍەْ ئىٕطبٕٔي ئىتىجبر

ٔبِبٍۀذىطىذۇر. ئۇٔذالتب، ئۇٔىڭ رەھّىتىٕىڭ ئەڭ چوڭ تەجەٌٍىطي ثوٌغبْ ۋەھىَٕي ئېٍىپ 
( دېَىع ٔېّە دېگۀٍىه ثوٌىذۇ؟ ئەٌۋەتتە، ثۇ ئىٕطبٕٔىڭ  6« ) ِەجٕۇْ » وەٌگەْ ئەٌچىٕي 

 تۇز وورٌۇلتب چەوتىٓ ئبغمبٍٔىمىٕي ثىر ئىپبدىطي.
« پەرىػتە رەضۇي » ىبرچي لەۋِذەن، ِەوىە ِۇغرىىٍىرىٕىڭّۇ ضۈرە ھەر ئىٕ

(. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، ۋەھىَٕىڭ خبتىرىٍۀگەْ تەثىئىتي ئىّب  7تەٌەپٍىرىذىٓ خەۋەر ثېرىذۇ ) 
ثوٌغبْ لۇرئبْ  خىتبةثوٌىػىغب، ھەَ ۋەھىَٕىڭ ضۆز غەوٍىذىىي ثىر  وىتبة –لىٍىٕغبْ ئەي 

ئبغذۇرىذۇ. ضۈرە ثۇ غەوىٍذە ثبغٍىٕىپ، ثىسٔي تەثىئىٌ  ئىىۀٍىىىگە وىػىٕىڭ دىممەت ٔەزرىٕي
ئبٍەتٕىڭ ئبٌذىغب ئېٍىپ وېٍىذۇ. ثۇ  – 9ھبٌذا ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ضەرخىً ئبٍىتي ثوٌغبْ 

ئبٍەت، لۇرئبٔذىىي لۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ ئبٌالھ ٔىڭ ھىّبٍىطي ئبضتىذا ئىىۀٍىىىگە 
 ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ ئبٍەتٍىرىذىٓ ثىرضىذۇر:

 َْمُْن نَػزَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا لَُو َْلَاِفُظوفَ ِإنَّا 
 (. 9« )  لۇرئبٕٔي ھەلىمەتەْ ثىس ٔبزىً لىٍذۇق ۋە چولۇَ ئۇٔي لوغذاٍّىس» 

ٔەزرىّىسٔي ثبغتب ئبضّبٔغب ٍۈزٌۀذۈرگەْ ثۇ ضۈرە، ئۇ ٍەردە ئبٌالھ ٔىڭ ثۈٍۈن لۇدرەت ۋە 
تېّب ٍۀە ۋەھىَٕىڭ ھىّبٍە ئبضتىغب (.  16ئەزىّىتىٕي وۆرۈغىە ثىسٔي دەۋەت لىٍىذۇ ) 

ئېٍىٕغبٍٔىمىذۇر. ئوغۇرٌۇلچە لۇالق ِوٌٍىطي ثوٌّبلچي ثوٌغبْ ھەر لبٔذاق غەٍتبْ ۋە 
(. ثۇ ٍەردە دېَىٍّەوچي  18 – 17غەٍتبٔطىّبٔالر ھەرگىسِۇ ۋەھىَذىٓ خەۋەردار ثوالٌّبٍذۇ ) 

بٍٔىمىٕي داۋا لىٍغبْ، ئۆزىگە ثوٌغبْ ِەلطەت ٔبھبٍىتي روغەْ. ٍۀي، غەٍجتىٓ خەۋەر ثېرىذىغ
ۋەھىٌ ٍبوي ۋەھىَگە ئوخػبظ ثىر ٔەرضە وەٌگۀٍىىىٕي ئىّب لىٍغبْ ھەر وىُ، ھەددىٕي 
ثىٍّەً چەوتىٓ ئبغمبْ ھبٌذا ئبٌالھ ۋە ٔەثىٍەردىٓ روي تبالغمبٔالردۇر. ثۇ تۈردىىي ھەر 

پي غۇوي، ثبغمىالرٔي تۇر. ئىػٕىڭ ئەجەپٍىٕەرٌىه تەرى«ئوغۇرٌۇق » لبٔذاق ثىر داۋا ِۀىۋىٌ 
ئبٌذىغبْ ثۇ خىً وىػىٍەرٔي غەٍتبْ ئبٌذىغبْ ثوٌىػي ِۇِىىٓ. ئبٌذىٕىع ثىر ئەھّەلٍىك 

 ثوٌغبْ ثوٌطب، ئبٌذاَ خبٌتىغب چۈغىۀٍەرگە ئبٌذىٕىع ئىىىي ئەھّەلٍىك ثوٌىذۇ.
(. ئىٕطبْ  26ضۈرىٕىڭ داۋاِىذا ئىٕطبٕٔىڭ ئېٍېّېٕېتٍىك لۇرۇٌّىطي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ ) 

رگىٍي ثوٌىذىغبْ ئىرادىٍىه ِەخٍۇلتۇر. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، دۇَٔب وۆزى ثىٍەْ وۆرگىٍي وۆ
ثوٌّبٍذىغبْ ئىرادىٍىه ِەخٍۇلالر ثبر ثوٌۇپ، لۇرئبْ ثۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي جىٓ دەپ ئبتبٍذۇ. 
دۇَٔب وۆزى ثىٍەْ وۆرگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ئىرادىٍىه ِەخٍۇلالرٔىڭ ٍبرىتىٍىػىذىٓ ثىس لۇرئبْ 
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وۆٍذۈرۈپ تبغالٍذىغبْ، تىً ئىپبدىٍەغىە ئبجىس » ك خەۋەردار ثوٌىّىس. ئبٌالھ ئۇالرٔي ئبرلىٍى
 (.   27ٍبراتمبْ ) « وېٍىذىغبْ ثىر ئوتتىٓ 

ئبٍەتٍىرى ئبرىطىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ  – 30 – 10ئبٔذىٓ ثبٍبْ خۇددى ئەئراف ضۈرىطي 
گە ئوخػبظ، ضۈرىذە ضۆز ثەغەرگە روھ پۈۋٌىٕىپ ئبدەِگە ئبٍالٔذۇرۇظ ھەلمىذىىي لىططە

(. ٌېىىٓ، ئەئراف ضۈرىطىذىىي ثبٍبْ  28ٍۀە ئىٕطبٕٔىڭ ئېٍېّېٕېتٍىك لۇرۇٌّىطىغب ئۆتىذۇ ) 
ثىٍەْ ھىجر ضۈرىطىذىىي ثبٍبٔذا دىممەت لىٍىػمب تېگىػٍىه گەۋدىٍىه پەرىمٍەر ثبر. ئەئرافتب 

. ثىراق ھىجر ضۈرىطىذە ئىجٍىطٕىڭ ئىٕطبٔالرغب ِۇضەٌٍەت ثوٌغبْ تەپطىٍي ثبٍبْ لىٍىّٕبٍذۇ
 (.  44 – 32ئىجٍىطٕىڭ ئىٕطبٔغب ِۇضەٌٍەت ثوٌىػي وەڭ دائىرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 

ئىجٍىطٕىڭ غەٌجىطي، ئىٕطبْ ٍوي لوٍغبْ دائىرە ئىچىذە ثوٌىذۇ. ثۇٔي تۆۋۀذىىي ئبٍەت 
 ثبٍبْ لىٍّبلتب:

 تػَّبَػَعَك ِمَن اْلَغاِوينَ ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف ِإَلَّ َمِن ا
( ضېٕىڭ وۈچۈڭ ٍەتّەٍذۇ، پەلەت  ٍۀي ئۇالرٔي ئبزدۇرۇغمب ِېٕىڭ ثۀذىٍىرىّگە )» 

 (.  42)  « ( ضېٕىڭ وۈچۈڭ ٍېتىذۇ گۇِراھالردىٓ ضبڭب ئەگەغىۀٍەرگىال )
ئىجٍىطٕىڭ ئېچىٕبرٌىك ھېىبٍىطىذىٓ وېَىٓ ضۆز ھبالن لىٍىٕغبْ لەۋٍِەرگە وېٍىذۇ. ئەضٍىذە 

ئىجٍىطٕىڭ » ثۇ، لۇرئبْ وۆپ ئىػٍىتىذىغبْ ثىر ئۇضٍۇثٕىڭ ئبالھىذىٍىىي. ثۇ ئبرلىٍىك 
 – 51ئەضىىرى ثوٌغبٔالرٔىڭ پبجىئەٌىه ئبلىۋىتىٕي ثىٍّەوچي ثوٌغبٔالر، ٌۇت لەۋِىٕىڭ ) 

( پبجىئەٌىه ئبلىۋىتىگە  84- 80(، ھىجر خەٌمىٕىڭ )  79 – 78(، ِەدٍەْ ئبھبٌىطىٕىڭ )  77
 دېَىٍّەوتە. « لبرىطۇْ 

لىٍىٕغۇچىطىغب،  خىتبةثۇ ئەضىەرتىػتىٓ وېَىٓ، ضۆز ئەضٍي ۋە لۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي 
ٍۀي رەضۇٌۇٌالھمب وەٌتۈرۈٌگەْ. ثۇ تبرىخي ھبالن ئۆرٔەوٍىرىذىٓ وېَىٓ، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ 
ٍۈرىىىگە ضۇ ضېپىٍىػي وېرەن ئىذى. ِبٔب ثۇ تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەر، رەضۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ ثىر 

 تەضەٌٍىٌ ھەدىَەضي ئىذى:

َناَؾ اْلُمْستَػْهزِِئنَي )94فَاْصدَْع ِبَا تُػْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنَي )  (95( ِإنَّا َكَفيػْ
( ئبغىبرا ئوتتۇرىغب لوٍغىٓ، ِۇغرىىالر  ڭٕىڭ ئەِرىٕيرەثجىٍۀي  ضبڭب ثۇٍرۇٌغبٕٔي )» 

 94« )  خىرە لىٍغۇچىالرغب ثىس چولۇَ تېتىَّىس( پەرۋا لىٍّىغىٓ. ضېٕي ِەض ٔىڭ ِەضخىرەٌىرىگە )
– 95 ). 

 ثۇ تەضەٌٍىٍَەرگە ٔېّە ھبجەت ثبر ئىذى؟ ضەۋەثي تۆۋۀذىىي ئبٍەتتە:
 (.  97« )  ثىس ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرىذىٓ ٍۈرىىىڭٕىڭ ضېمىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ئوثذاْ ثىٍىّىس» 

ي ِۇٔذاق ئىخچبِالغمب ضۆزىّىسٔي خۇالضىٍىطەن، ضۈرىذە ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ ِەضٍىٍەرٔ
 ثوٌىذۇ: 

، ۋەھىٌثۇٔىڭغب ئوخػبظ ضۈرىٍەردىىىذەن ئىٕىبرچىالرٔي لورلۇتمبْ ثىر ئۇضٍۇة ثىٍەْ 
، ئىٕطبٔالرٔىڭ ووٌٍىىتىپ ئەلٍىٕي ٔۇثۇۋۋەتغەرئي تەرىپي ثىٍەْ تەوىتٍۀگەْ 

ضۈپتىذە  وىتبة، ثىر ئبخىرەت، ئىٕطبٕٔىڭ ئەثەدىٌ ئىطتىمجبٌي ثوٌغبْ تبرىخغەوىٍٍۀذۈرگەْ 
 ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. تەۋھىذۋە ئىٕطبٕٔىڭ ِۇضتەھىەَ ئىرادىطي ثوٌغبْ  تەثىئەتتؤۇغتۇرۇٌغبْ 
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لىٍىٕغۇچىالرٔىڭ ئەضتە تۇتۇظ  خىتبةھبالن لىٍىٕغبْ ِەدۀىَەتٍەر ئۆرٔەوٍىرى ئبرلىٍىك، 
خبتىرىطىٕي ٍېڭىٍىغبْ ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىٍىرىذىٓ ٍۀە ثىرضي، پەٍغەِجەرٌىه 

ئەضطەضىذۇر. ثۇ دائىرىذە، ۋەھىَٕىڭ غەخطىَەت ثەرپب لىٍغۇچي فؤىىطَىطىٕىڭ ئەڭ تىپىه ِۇ
 ئىىىي ئۆرٔىىي ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:

نَػْيَك ِإََّل َما َمتػَّْعَنا بِِو أَْزَواًجا ِمنػُْهْم َوََل ََتَْزْف َعَلْيِهْم َواْخِفْض َجَناَحَك  ََل ََتُدَّفَّ َعيػْ
 لِْلُمْؤِمِننيَ 

ٔىڭ ئىّبْ  زى وبپىرالرٔىڭ ثىس ثەھرىّەْ لىٍغبْ ٔەرضىٍىرىگە وۆز ضبٌّىغىٓ، ئۇالر )ثە» 
 (.  88« )  ( لبٍغۇرِىغىٓ، ِۆِىٍٕەرگە وەِتەر ثوٌغىٓ ئېَتّىغبٍٔىمىذىٓ

 َواْعُبْد رَبََّك َحَّتَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقنيُ 
 (. 99« )  غىٓضەْ ئۆزۈڭگە ئۆٌۈَ وەٌگۀگە لەدەر پەرۋەردىگبرىڭغب ئىجبدەت لىٍ» 

 ٍب رەثجي! ثىسٔي ضبڭب ئىجبدەت لىٍىػتىٓ ِەھرۇَ ثوٌغبٔالر لبتبرىذىٓ لىٍّىغىٓ! 
 

 

 ئۀئبَ ضۈرىطي
 

ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ئىطّىٕي، «  ( تۆگە، وبال، لوٍالرھبٍۋأالر ) » ئۀئبَ ضۈرىطي 
ذىىي ۋە داۋاِى – 136تولۇپ چىمىٍغبْ ٍبٌغبْ ِۇلەددەضٍەر ھەلمىذە توختبٌغبْ 

 ئبٍەتٍەردىٓ ئبٌغبْ. 
ضۈرىذە ثۇ وەٌىّە ئبٌتە لېتىُ تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. ضۈرە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەزگىٍىذىال ثۇ ئىطىُ 

 ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 
ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٍۀە، ٔۇثۇۋۋەت دەٌىٍٍىرىذىٓ ثەزىٍىرى ثۇ ضۈرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبٍٔىمي 

طىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ھۇججەت ئىطىُ ِۀى« دەٌىً، ئىطپبت » ئۈچۈْ، ثەزىٍەر ثۇ ضۈرىٕي 
 ثىٍەْ ئبتىغبْ. 

 – 11ٍبوي  – 10ضۈرە ِەوىە دەۋرىٕىڭ ئبخىرلي ِەزگىٍٍىرىذە، ٍۀي پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ 
 ٍىٍىذا ثىر لېتىّذىال ٔبزىً ثوٌغبْ. 

ضبففبت ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ئىجٓ  –دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي ئۈچ تەرتىپتە ھىجر 
ئىطٕبدى جەٍَىت، رىجبٌي ضىمبدىر » ئبرلىٍىك ٍېتىپ وەٌگەْ ۋە ضۇٍۇتي  ئبثجبضتىٓ ِۇجبھىذ

ئبٍەتٍەرٔىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي  – 153 – 151دەپ ئبتىغبْ ثىر رىۋاٍەت، « 
(. ثۇ رىۋاٍەت خېٍي وۆپ ٔوپۇزٌۇق  25، 1، «ئىتمبْ » ئىٍگىرى ضۈرگەْ ) ضۇٍۇتي، 

غبْ. ثەزى ٔوپۇزٌۇق غەخطٍەر ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ تەپطىرغۇٔبضالر تەرىپىذىّٕۇ تەورارالٔ
دەٍذۇ ) ثەضبئىر (. ھەتتب، فىرۇزئبثبدى ثۇ ئبٌتە ئبٍەتٕي ِەوىىذە ئىىىي  6ئبٍەت ضبٔىٕي 

لېتىّذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي، لبٌغبْ ئبٍەتٍەرٔىڭ ِەوىىذە ثىر لېتىّذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ثبٍبْ 
 لىٍغبْ. 
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ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەرٔىڭ ثىر لىطّىٕىڭ پەرىمٍىك زاِبٔذا ٔبزىً ِەوىىذە ٍبوي ِەدىٕىذە 
ثوٌغبٍٔىمىٕي ئىٍگىرى ضۈرۈظ ضەي لبرىغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ِۇھىُ ِەضىٍە. چۈٔىي ثىر ثۆٌەوٕىڭ 
ِەوىىذە ٍبوي ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕىڭ تەپطىر، غەرھىٍَەرگە وۆرضىتىذىغبْ تەضىرىٕي 

بٍذۇ. ِەوىىذە ٍبوي ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەتٍەر ئۇضٍۇة ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍغىٍي ثوٌّ
جەھەتتىٓ پەرىمٍىٕىپ تۇرىذۇ. ثۇ ئىىىي دەۋردە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەرٔىڭ ئەڭ تىپىه 
پەرلي، ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرە ئبٍەتٍىرى وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئۆزىگە تبرتىع ئۈچۈْ 

دىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەتٍەردە ِەزِۇْ ثبالغەتٕي گەۋدىٍىه غەوىٍذە ئىػٍەتىەْ. ِە
ئبالھىذە گەۋدىٍۀذۈرۈٌگەْ. ثۇ ضەۋەپتىٓ ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەتٍەر ٍىً جەھەتتىٓ 
پەرىمٍىٕىپ تۇرضىّۇ، ٌىرىه جەھەتتىٓ وىػىٕىڭ دىممىتىٕي جەٌىپ لىٍىذۇ، ھەجىُ جەھەتتىٓ 

. ثۇ ئىىىي ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ جەھەتتىٓ وىػىگە تەضىر وۆرضىتىذۇ خىتبةثىر لەدەر لىطمب، 
ئبٍەتٍەرٔىڭ ِەزِۇٔىّۇ وۆزگە وۆرىٕەرٌىه دەرىجىذە پەرىمٍىٕىپ تۇرىذۇ. ِەوىىذە ٔبزىً 
ثوٌغبْ ئبٍەتٍەردە ئېتىمبد ۋە ئەخالق ئبضبضٍىرى ئېغىر ضبٌّبلٕي ئىگىٍەٍذۇ. ِەدىٕىذە ٔبزىً 

تۇرىذۇ. ِبٔب ثۇ ضەۋەپتىٓ  ثوٌغبْ ئبٍەتٍەردە ئىجبدەت ۋە ِۇئبِىالت ئبضبضٍىك ئورۇٔذا
ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثىٍەْ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىك ئبرىطىذىىي پەرلٕي ٔەزەردىٓ 

 ضبلىت لىٍغىٍي ثوٌّبٍذۇ. 
ِبٔب ثۇ ضەۋەپٍەرگە ئبضبضەْ ثىر ئبٍەت ٍبوي ئبٍەتٍەر گۇرۇپپىطىٕىڭ ئۆزى ٔبزىً ثوٌغبْ 

ٌغبٍٔىمىٕي ئىٍگىرى ضۈرۈظ ضەي لبراٍذىغبْ دەۋردىٓ ثبغمب ثىر ِەزگىً ۋە ِبوبٔذا ٔبزىً ثو
ِەضىٍە ئەِەش. ٍۇلىرىذىىىگە ئوخػبظ ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەتٍەرٔي ِەدىٕىذە ٔبزىً 
ثوٌغبْ ٍبوي ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەتٍەرٔي ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ئىٍگىرى 

 ضۈرۈظ ثۇٔىڭغب ِىطبي ثوالالٍذۇ. 
ي تۆۋۀذىىىذەن ثەظ خىً ئۆٌچەِگە ضېٍىع وېرەن. ثىسِۇ ئىجٓ غۇڭب ثۇ خىً رىۋاٍەتٍەرٔ

ئبثجبضتىٓ ٔەلىً لىٍىٕغبْ ۋە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ئۀئبَ ضۈرىطي ئىچىذە ٍەر ئبٌغبْ، 
ئبٍەتٍەرٔي ثۇ  – 153 – 151ئەِّب ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ئىٍگىرى ضۈرۈٌگەْ 

 ئۆٌچەِگە ضېٍىپ ثبلبٍٍي:
 – 151جەھەتتىٓ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ئىٍگىرى ضۈرۈٌگەْ  . توْ ۋە پبضىً. ثۇ1
« تبلىٍۇْ، تەزەوىەرۇْ، تەتتەلۇْ » ئبٍەتٍىرىٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي وەٌىّىٍىرى ثوٌغبْ  – 153

» ئبٍەتٕىڭ ئبخىرلي وەٌىّىطي  – 154ئبٍەت ۋە وېَىٕىي  – 150ئۆزىذىٓ ئىٍگىرىىي 
ئىگە ثوٌۇپ، ئبٌذى ۋە وېَىٓ جەھەتتىٓ ضۈرىٕىڭ ثىٍەْ توْ جەھەتتىٓ ِبضٍىممب « ٍۇئّىٕۇْ 

 ٌىرىه توْ ثىٍەْ ثىردەوٍىىىە ئىگە.   
لۇي » ئبٍەتٍەر  – 151ۋە  150، 149. تىً. ثۇ جەھەتتىٓ لبرىغبْ ۋالتىّىسدا 2

ئبٍەتٍەر ضۆز ثبغٍىغۇچىٍىرى ثىٍەْ  – 155ۋە  154، 153ثىٍەْ ثبغالٔغبْ. « ) ئېَتمىٕىي ( 
ثبغٍىغۇچىالر ئىػٍىتىٍگەْ. ثۇ ضەۋەپتىٓ « ضۈِّە، ۋە » ثبغالٍذۇ. ٍۀي،  ثىرىگە –ِۀىٕي ثىر 

ثىرى  –ئبٍەتٍەر تىً ٔولتىطىذىٓ ثىر  – 155، 154، 153، ھەَ  151، 150، 149ھەَ 
ئبٍەتٕىڭ  – 154ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌۇپ، ِۀىگە ثىۋاضتە تەضىر وۆرضىتىذۇ. ِەضىٍەْ، 

ثەرىىەت ِۀجەضي » ٌەن ثىٍەْ ثىۋاضتە ھبٌذا ثبغالٍذۇ: ثبغٍىٕىػي، ئبٍەتٕي ئبٌذىٕمي ثۆ
 «. ثوٌغبْ ثۇ وىتبثٕي ) ۋە ھبزا ... ( ثىس ٔبزىً لىٍذۇلىي، ئۇٔىڭغب ئەگىػىڭالر 
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 . ِەزِۇْ. 3

( ئۈچ ئبٍەتٕىڭ ِەزِۇٔي ۋە پۈتۈْ گەۋدىگە ثوٌغبْ ٔىطجىتي. ِەزوۇر ئبٍەتٍەر ِەزِۇْ 1
لىٍىٕغبٔالرٔىڭ چەوٍىه ئىىۀٍىىىٕي تەوىتٍىگۀذىٓ  جەھەتتىٓ ثىر پۈتۈٍٔۈوىە ئىگە. ھبراَ

وېَىٓ ثۇالرٔي تىٍغب ئبٌىذۇ. ثۇ ئۆزىذىٓ ئىٍگىرىىي ثۆٌەوٕىڭ جبۋاثىذۇر. چۈٔىي ثۇ 
« ھبراَ » ( ھبراَ لىٍىّٕىغبْ ثوٌطىّۇ، خۇراپبتمب تبٍىٕىپ  145ئبٍەتٍەردىٓ ثۇرۇْ ) 

 لىٍىۋاٌغبْ ٔەرضىٍەر تىٍغب ئېٍىّٕبلتب. 
 – 146ڭ ِەزِۇٔي ۋە پبرچىغب ثوٌغبْ ٔىطجىتي. ثۇ ثۆٌەوتىٓ ثۇرۇْ وەٌگەْ ( پۈتۈٕٔى2

ئبٍەت، ثۇ ئىٍٍەتٕىڭ تبرىخي ئۆرٔىىي ثوٌغبْ ٍەھۇدىَالر ھەلمىذە توختبٌغبْ. ئبرلىطىذا 
ئبٍەت ِۇضب ۋە تەۋات ھەلمىذە توختىٍىذۇ. ثۆٌەن ئەھىبِغب ِۇٔبضىۋەتٍىه  – 154وەٌگەْ 

ً ثوٌغبْ دەپ لبراٌطب، ئبٌذىذىىي ۋە ئبرلىطىذىىي ئبٍەتٍەر ثوٌغبٍٔىمتىٓ ِەدىٕىذە ٔبزى
ٍەھۇدىَالر ھەلمىذە توختبٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ثۇالرِۇ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەتٍەر لبتبرىذا 

ئبٍەتٕىڭ پۈتۈٕٔىڭ پبرچىطي  – 153 – 151ثوٌىػي وېرەن. ثۇ ئەٌۋەتتە توغرا ئەِەش. 
ِەزوۇر ئبٍەتٍەرٔي پۈتۈْ گەۋدىذىٓ  ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىػٕىڭ ئەڭ لىطمب ٍوٌي،

 چىمىرىۋەتىۀذىٓ وېَىٓ، لبٌغبْ لىطّىٕي ئولۇظ. 
. ئۇضٍۇة. ضۈرە دەۋرداظ ضۈرىٍەر ثىٍەْ ئۇضٍۇة جەھەتتىٓ ئوخػبغٍىممب ۋە رەڭذارٌىممب 4
 ئىگە.
.  رىۋاٍەتٍەرٔىڭ توغرا ثوٌۇظ ئېھتىّبٌٍىمي. ثۇ ٔولتىذىٓ ئەثۇ ئۇثەٍذ ۋە تبثەرأىٕىڭ 5

بثجبضتىٓ لىٍغبْ ٔەلٍىگە لبرىغبٔذا، ثۇ ضۈرىٕىڭ ھەِّىطي ثىر وېچىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ئىجٓ ئ
(. ثۇٔىڭغب ئوخػبپ لبٌىذىغبْ ثىر رىۋاٍەت ئىجٓ ئۆِەردىّٕۇ  107، 1) ضۇٍۇتي، ئىتمبْ، 

 ئبۋفىٕىڭ لبرىػىذۇر ) ئىجٓ ئبغۇر (. –وەٌگەْ. ثۇ، ئبتب، ضۇفَبْ، ئىىرىّە ۋە ئەي 
رەضۇٌۇٌالھ ثەزى ئبٍەتٍەرٔي ثەزى ۋەلەٌەردىٓ وېَىٓ ئولۇٍتتي، ثۇٔي ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ، 

ئبڭٍىغبْ ثەزىٍەر ئۇ رىۋاٍەتٕي ئۇ ۋەلە ضەۋەثىذىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ دەپ چۈغۈٔۈپ لبٌغبٔىذى. 
 ثۇ ئۆٌچەٍِەرِۇ غۇٔي وۆرضىتىذۇوي، ثۇ ضۈرە زاِبْ جەھەتتىٓ ثىر پۈتۈٍٔۈوٕي تەغىىً لىٍّبلتب.

 ىر لېتىّذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىذۇ.  رىۋاٍەتٍەر ضۈرىٕىڭ ث
» ئەگەر ثۇ ضۈرىگە ئىطىُ لوٍۇظ ھەلمىّىس ثوٌغبْ ثوٌطب ئىذى، ثىس ثۇ ضۈرىٕىڭ ئىطّىٕي 

دەپ لوٍبتتۇق. چۈٔىي، ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي تەۋھىذتۇر. ثۇ ثىرىٕچي « تەۋھىذ ضۈرىطي 
 ئبٍىتىذىال ِەٌۇَ ثوٌّبلتب:

ْم اْلَْْمُد لِلَِّو الَِّذي  َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ُّتَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِّبِّْ
 يَػْعِدُلوفَ 
جىّي ھەِذۇضبٔب ئبضّبٔالرٔي ۋە زېّىٕٕي ٍبراتمبْ، زۇٌّەتٍەرٔي ۋە ٔۇرٔي پەٍذا لىٍغبْ » 

( وبپىرالر پەرۋەردىگبرىغب  ۇپٍۀي ِۇغۇٔذاق دەٌىٍٍەرٔي وۆرۈپ تۇر لب خبضتۇر! ئبٔذىٓ )هللا ا
 (. 1« )  ثبغمىالرٔي غېرىه وەٌتۈرىذۇ

ضۈرىٕىڭ ثبغٍىٕىػىذا ِەۋجۇدىَەت، ئىٕطبْ ۋە وبئىٕبت ٔولتىطىذىٓ تەۋھىذ، ھەر تەرىپي 
تىٍغب ئېٍىٕىپ، « لبرا الٍذىٓ ٍبرىتىٍغبٍٔىمي » ثىٍەْ وەڭ دائىرىذە ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ. ئىٕطبٕٔىڭ 
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غٕىڭ ئبٌالھ لب لبرغي تۇزوورٌۇق لىٍغبٍٔىك ئىىۀٍىىي ئىّب لىٍىٕىذۇ. ثبرٌىك غېرىه وەٌتۈرۈ
ئبدەتتىىي ثىر ثىئوٌوگىٍَىه غەٍئىذىٓ ئىٕطبٔذىٓ ئىجبرەت ِبٔب ِۇغۇٔذاق ِىطٍىطىس ۋە 
ِۇرەوىەپ ثىر غبھ ئەضەرٔي ٍبراتمبْ ئبٌالھ ٔىڭ، وبئىٕبتتب ئۆزىٕي ٔبِبٍەْ لىٍىۋاتمبْ 

تۇر. ئىٕطبٕٔىڭ تەۋھىذٔي تەرن ئېتىػي، ِەزوۇر ضىطتېّىغب «تەۋھىذ » ضىطتېّىطىٕىڭ ئىطّي 
خىَبٔەت لىٍغبٍٔىمىٕي ثىٍذۈرىذۇ. چۈٔىي ئەلىٍٍىك ثىر ِەخٍۇق ثوٌۇظ ضۈپىتي ثىٍەْ 
تەۋھىذٔىڭ ضىرىتىغب چىممبْ ئىٕطبْ، ضىطتېّىٕي ثۇزۇظ ۋە ثۇزغۇٔچىٍىممب ئۇچرىتىع ئۈچۈْ 

ئۆزىٕي » ، ضىطتېّب تەرىپىذىٓ ثەٌگىٍۀگەْ ھەرىىەت لىٍىػمب ثبغالٍذۇ. ثۇٔىڭ ٔەتىجىطىذە
« ھبالن ثوٌۇظ » ئۆزىٕي وۆرضىتىػىە ثبغالٍذۇ. ثۇ ئبضبضەْ ثىر « لوغذاظ لبٔۇٔي 

ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ھبالن لىٍىٕىػّۇ، ضىطتېّىغب لبرغي ھەرىىەت  – 6جەرٍبٔىذۇر. 
تۆۋۀذىىي ئبٍەت ِبٔب ثۇ لىٍغۇچىالرٔىڭ پبجىئەٌىه ئبلىۋىتىذىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش ئىذى. 

 ھەلىمەتٕي جبوبرٌىّبلتب:

ِبنيَ     ُقْل ِسْيُوا ٓت اْْلَْرِض ُّتَّ اْنظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمَكذّْ
ئىٕىبر لىٍغبٔالرٔىڭ ئبلىۋېتىٕىڭ  ھەلىمەتٕيزېّىٕذا ضەٍر لىٍىڭالر، ئبٔذىٓ »ئېَتمىٕىي، 

 (. 11 ) «لبٔذاق ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆزدىٓ وەچۈرۈڭالر
ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبٔغب غبھىت ثوٌىػي، ِەۋجۇت ثوٌۇغٕىڭ ئەڭ چوڭ ھەلىمىتىذۇر. ثۇ ثۈٍۈن 
ٔېّەتٕىڭ غۈورىٕي ئبدا لىٍىع ئۈچۈْ ئىٕطبّٔۇ ئبٌالھ لب غبھىت ثوٌىػي وېرەن. ثۇ ھەلىمەت 

(. چۈٔىي، ئىٕطبْ  19ئۈضتىذىٓ ئىٕطبٔغب غبھىتٍىك ِەضئۇٌىَىتىٕىڭ ثبرٌىمي ئەضىەرتىٍىذۇ ) 
ثۇ جبھبٔغب ضبھىت ثوٌۇظ ئۈچۈْ ئەِەش، غبھىت ثوٌۇظ ئۈچۈْ وەٌگەْ. ثبغمىچە لىٍىپ 

« غبھىت ثوٌۇظ » ئۈچۈْ ئەِەش، « وۆرۈٔۈپ لوٍۇظ » ئېَتطبق، ئىٕطبْ ثۇ جبھبٔغب 
 ئۈچۈْ وەٌگەْ.

ئەپطۇضىي، ئىٕطبْ ھەر دائىُ ثۇ ِەضئۇٌىَىتىٕي ئبدا لىٍىػتىٓ ثوٍۇْ تبرتّبلتب. ثەزىذە ئۆز 
(. ِەضئۇٌىَەتطىسٌىه ثىٍەْ ضبدىر لىٍغبْ  24ٍبٌغبْ ئېَتّبلتب ۋە زۇٌۇَ لىٍّبلتب )  ئۆزىگە

 – 25لىٍّىػٍىرىٕىڭ ھېطبثىٕي ثەرِەضٍىه ئۈچۈْ، ئبخىرەتٕىڭ ثبرٌىمىٕىّۇ ئىٕىبر لىٍّبلتب ) 
36  .) 

تەۋھىذٔىڭ وۆرۈٔگەْ ۋە دۇَٔب وۆزى ثىٍەْ وۆرگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ئبٌەِذىىي دەٌىٍٍىرى 
لىٍىػٕىڭ ئورٔىغب ۋاضتىٍىه ٍوي  خىتبةثىرى تىٍغب ئېٍىٕغبٔذا، ۋەھىٌ ئىٕطبٔغب ثىۋاضتە  –ۇ ثىرِ

ئەِرى ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثىر ئۇضٍۇثىٕي « ئېَتمىٕىي ) لۇي ( » لىٍىػٕي، ٍۀي  خىتبةثىٍەْ 
ئىػٍەتىەْ. ثۇ ئۇضٍۇة ئوْ ٔەچچە ئبٍەتٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ثۆٌەوٍەر ثوٍىچە داۋاِالغمبْ 

ئبرلب  –ئەِىرٌىرى ئبرلىّۇ « ئېَىتمىٕىي (. »  40،46،50،56،58،63،64،65،66،71 )
 وەٌگەْ ئبٍەتٍەر تەۋھىذ ھەلىمىتىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ. 

لىٍىٕغۇچىطي  خىتبةئەِىرٌىرىٕىڭ، ٍۀي لۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي « ئېَىتمىٕىي » 
غالٔغبْ ِىڭٍىغبْ ئبٍەتٕىڭ ئەِىرٌىرى ثىٍەْ ثب« ئېَىتمىٕىي » رەضۇٌۇٌالھ ئىذى. ئبضبضەْ 

« ثۇ ۋەھىٌ » ثۇٍرىمي ثبر. چۈٔىي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ « ئېَىتمىٕىي » ثېػىذا ِىڭىٍىغبْ ٍېپىك 
دەپ ٍەتىۈزگۀٍىرىٕىڭ ھەِّىطي ثۇ ثۇٍرۇلمب ئبضبضەْ ٍەتىۈزۈٌّەوتە ئىذى. ثۇ ئەِىر، 

جبٍالردا ٌەثسى ئبٍەتٍەرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ ضبٍٔىمىذا وۆرۈّٔەٍذۇ، ثىراق ٔېّە ئۈچۈْ ثەزى 
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غەوىٍذە ئوتتۇرىغب چىمىذۇ؟ ثۇ ضوئبٌغب لبٔبئەتٍىٕەرٌىه جبۋاپ ثەرگىٍي ثوٌّبضٍىمي ِۇِىىٓ. ثۇ 
ِەْ ئبٌالھ ثوٌۇظ ضبالھىَىتىُ ثىٍەْ دېذىُ ۋە ئۇالرٔىڭ ثبرٌىك » ئۇضٍۇثي،  خىتبةخىً 

ېّەوچي ثوٌطب د« پوزىتطىَىطىگە غبھىت ثوٌذۇَ. ضۀّۇ ئۇالرٔىڭ پوزىتطىَىطىگە غبھىت ثوي! 
 وېرەن.

ثۆٌەوٍىرىذىٓ وېَىٓ، ھەزرىتي « ئېَىتمىٕىي » ضۈرىذە تەۋھىذ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه 
(.  ئبٔذىٓ  83 – 74ئىجراھىّٕىڭ تەۋھىذتە لەتئىٍَىه ثىٍەْ چىڭ تۇرۇغي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ ) 

 خىتبةٓ ئبٍەتٍەر وېٍىذۇ. ئبٔذى – 85 – 84ثىر لبٔچە پەٍغەِجەرٔىڭ ئىطّي تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
 (. 90« )  ئۇالرٔىڭ ٍوٌىغب ئەگەغىىٓضۀّۇ » ثىۋاضتە ھبٌذا رەضۇٌۇٌالھمب لبرىتىٍىذۇ: 

تەۋھىذ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثۆٌەن ئىچىذە وەٌگەْ تۆۋۀذىىي ئبٍەت، ضۈرىٕىڭ خۇالضىطىگە 
 ئوخػبپ لبٌىذۇ: 

ِت َوُُمْرُِج اْلَميِّْت ِمَن اْلَْيّْ َذِلُكُم اللَُّو فََأَنَّ ِإفَّ اللََّو فَاِلُق اْلَْبّْ َوالنػََّوى ُ٘مْرُِج اْلَْيَّ ِمَن اْلَميّْ 
 تُػْؤَفُكوفَ 
دۇر، تىرىىٕي ئۆٌۈوتىٓ ۋە هللا دأالرٔي ۋە ئۇرۇلچىالرٔي ثىخ ئۇرغۇزغۇچي ھەلىمەتەْ ا» 

ٔىڭ ئىجبدىتىذىٓ( لبٔذالّۇ ثبظ هللا دۇر، )اهللا ئۆٌۈوٕي تىرىىتىٓ چىمبرغۇچي ئۀە غۇ ا
 (. 95) «  تبرتىطىٍەر؟

هللا ِۇغرىىالرٔىڭ ا» ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ثۇ ئەخاللي پىرىٕطىپّۇ ِەزوۇر ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ: 
( ئۇالر  ئۇٔذاق لىٍطبڭالر ٔي لوٍۇپ ئىجبدەت لىٍىذىغبْ ثۇتٍىرىٕي تىٍٍىّبڭالر، )

 (.  108)  « ٔي تىٍالٍذۇهللا ثىٍّىگۀٍىىٍىرىذىٓ ھەددىذىٓ ئېػىپ ا
ع ۋە ھبلبرەتتە دەۋەت ثوٌّبٍذۇ. چۈٔىي، ثۇ دەۋەتتە وەِطىتىع ۋە ھبلبرەت، وەِطىتى

تۇٍغۇالرٔي زېذىٍەٍذۇ، ھەَ تەرغىپ لىٍىٕغبْ ھەلىمەتٍەرٔي وەِطىتىع ۋە  –ِۇئبِىٍە ھېص 
 ھبلبرەتىە ئوچۇق ھبٌغب چۈغۈرۈپ لوٍىذۇ.  

ئىّبٕٔىڭ لەٌجٕىڭ ئەِىٓ ثوٌۇظ ھبٌي ئىىۀٍىىىٕي، ئېتىمبد لىٍىذىغبْ لەدرىَەتٍەردىٓ 
ٌّىغبْ وىػىٍەرگە ِۆجىسىٍەرٔىڭ پبٍذا لىٍّبٍذىغبٍٔىمىٕي ثۇ ئبٍەت ٍبرلىٓ خبتىرجەَ ثوال

 ھبٌذا ئىپبدىٍىّەوتە:

َا اْْلَيَاُت ِعْنَد اللَّ  ِو َوَما َوأَْقَسُموا بِاللَِّو َجْهَد أَْٙمَاِِنِْم لَِئْن َجاَءتْػُهْم َآيٌَة لَيُػْؤِمُننَّ ِِّبَا ُقْل ِإٔمَّ
 اَءْت ََل يُػْؤِمُنوفَ ُيْشِعرُُكْم أَنػََّها ِإَذا جَ 

هللا ئەگەر ئۇالرغب ثىرەر ِۆجىسە وەٌطە، ئۇٔىڭغب چولۇَ ئىػىٕىذىغبٍٔىمٍىرىٕي )ثىٍذۈرۈپ( ا» 
هللا ٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لبتتىك لەضەَ ئىچىػىذۇ. )ئي ِۇھەِّەد!( ِۆجىسىٍەر )ِېٕىڭ ئەِەش(، ا

ِۆجىسىٍەر وەٌطە، ٔىڭ دەرگبھىذىىي ئىع، دېگىٓ. )ئي ِۆِىٍٕەر!( ضىٍەر ٔېّىٕي ثىٍىطىٍەر؟ 
 (.  109)  « ئۇالر، ئېھتىّبي، ئۇٔىڭغب ئىػۀّەضٍىىٍىرى ِۇِىىٓ

ضۈرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئىجراھىُ ۋە ئبتىطي ئبزەر، ضۈرىٕىڭ وۆزگە وۆرۈٔگەْ 
لەھرىّبٍٔىرى. ئەِّب، ثۇ ئىىىي تبرىخي غەخص ئۈضتىذىٓ تەۋھىذ ۋە غېرىىتىٓ ئىجبرەت 

تەۋھىذ ثىٍەْ غېرىه ئبرىطىذىىي وۆرەغٕىڭ ھېچ توختبپ  ئىىىي لەھرىّبْ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ.
 لبٌّبٍذىغبٍٔىمىذىٓ ئىجبرەت ھەلىمەتٕي، ۋەھىٌ ثۇ ئۇضٍۇة ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍىذۇ.
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ضۈرىذە تەۋھىذ ھەلمىذىىي لەتئىٍَىه تۆۋۀذىىي ئبٍەت ثىٍەْ ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىگە 
 چىمىذۇ:

 اِت لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمنيَ ُقْل ِإفَّ َصََّلِت َوُنُسِكي َوََمَْياَي َوِمََ 

دۇَٔبدا لىٍغبْ  ِېٕىڭ ٔبِىسىُ، لۇرثبٍٔىمىُ، ھبٍبتىُ ۋە ِبِبتىُ ) »ئېَتمىٕىي، 
«  ئۈچۈٔذۇرهللا ( ئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەردىگبرى ا ٍبخػىٍىمٍىرىُ ۋە تبئەت ـ ئىجبدەتٍىرىُ

 (162  .) 
 

 

 ٔەھً ضۈرىطي
 

ِۀىطىذىىي ٔەھً ئىطّي «  ھەضەي ھەرىطي» ئبٍەتىە ئبضبضەْ  – 68ضۈرىگە 
 ثېرىٍگەْ.

تبغالرغب، دەرەخٍەرگە ۋە وىػٍەرٔىڭ » رەثجىڭ ھەضەي ھەرىطىگە ئىٍھبَ ثىٍەْ ثىٍذۈردى: 
 (. 68« ) ھەضەي ھەرىٍىرى ئۈچۈْ ٍبضىغبْ ئۆٍٍىرىگە ئۇۋا تۈزگىٓ 

ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجي، ھەضەي ھەرىطىٕىڭّۇ رەثجىذۇر. ھەرىٍەرگە ٍبرىتىٍىع ِەلىطىتىٕي 
ىٍذۈرۈظ، ئۇالرغب ۋەھىٌ لىٍىع ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ضۈرە، ئبٌغبْ ۋەھىَٕي ھەضەي ضۈپىتىذە ث

ھبٍبتمب ئبٍالٔذۇرغبْ ثۇ ِەخٍۇلالر ئبرلىٍىك ئىٕطبٔغب دەرش ثەرِەوتە. ٍۀي ثۇ ئبرلىٍىك، 
ٍۇ، ئىالھىٌ  –ئوتتۇرىچە ئۆِرى ثىر لبٔچە ئبً ثوٌغبْ ھەرىٕىڭ ٍبرىتىٍىع ِەلىطىتي ثوٌىذۇ 

 ىر غبھ ئەضەر ثوٌغبْ ئىٕطبٕٔىڭ ٍبرىتىٍىع ِەلطىتي ثوٌّبِذۇ؟ دېَىٍّەوچي ثوٌطب وېرەن. ث
 ٔەھً، ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ثىسگە ِەٌۇَ ثوٌغبْ ثىردىٕجىر ئىطّي.

ٔۇھ ضۈرىطي ئبرىطىغب  –ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. دەضٍەپىي تەرتىپٍەردە وەھف 
رلي ِەزگىٍٍىرىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍذۈرىذۇ. تىسىٍغبْ. ثۇ، ضۈرىٕىڭ ِەوىە دەۋرىٕىڭ ئبخى

ضبڭب ئىٍگىرى » ئبٍەتتىىي  – 118ئۀئبَ ضۈرىطىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ئېٕىك. چۈٔىي 
ئبٍەتٕي ئىّب لىٍّبلتب. ٔبزىً ثوٌۇظ ِەزگىٍىٕي،  – 146ئىجبرىطي ئۀئبَ « ثبٍبْ لىٍغبْ ... 

ضىٍە ثوٌغبْ ضۈرە ئىىۀٍىىي ھەلمىذە، ئەھّەد ئىجٓ ئوضّبْ ثىٓ ِبزۇٕٔىڭ ئىّبْ ئېَتىػىغب ۋە
ھۀجەي رىۋاٍىتىّۇ تەضتىمالٍذۇ. ٌېىىٓ ثىسٔىڭچە زەئىپ ثوٌغبْ تەلذىردىّۇ، ثۇ ضبھبثىٕىڭ 
ئەرلەِٕىڭ ئۆٍىذە ئىّبْ ئېَتمبٍٔىمىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه رىۋاٍەتٍەرٔىڭ ثبرٌىمىٕىّۇ ٔەزەردىٓ 

 ضبلىت لىٍّبضٍىك وېرەن. 
ئبٍەتىىچە ِەوىىذە، لبٌغبْ  – 40ٔىڭ ِۇئەٌٍىپي زەروەغي، « ثۇرھبْ  –ئەي » 

ئبٍەتٍەرٔىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ئىٍگىرى ضۈرگەْ. ئىجٓ ئبثجبش ئبخىرلي ئۈچ 
ئبٍەتٕىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذە رىۋاٍەت ٔەلىً لىٍىٕغبْ. ئۀئبَ ضۈرىطىذە 

ٔي تەضتىمٍىّبٍذۇ. ثۇ ضۈرىٕىڭ ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ثىر ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ئۆٌچەَ ثۇ رىۋاٍەتٍەر
ئبٍەتٍەر،  – 110ۋە  41پۈتۈٍٔىىي ثبغتىال ِەٌۇَ ثوٌّبلتب. ھىجرەت ھەلمىذە توختبٌغبْ 

ٍىٍىذا ٔبزىً  – 11ھىجرەتتىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىذۇ. ثۇ ضۈرە ٔۇثۇۋۋەتٕىڭ 
 ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. 
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ەۋھىذ. غېرىىٕىڭ ئىٕطبٕٔي ئىٕطبٍٔىمتىٓ چىمىرىپ تبغٍىغبْ، ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي ت
ثۀذىگە ۋە غەٍئىٍەرگە لۇي لىٍىذىغبْ تەثىئىَتىٕي جبٍٔىك غەوىٍذە گەۋدىٍۀذۈرۈپ 
تەضۋىرٌەپ ثەرگەْ. غېرىه ئىٕطبٕٔىڭ ٍبراتمۇچىطىغب لبرغي ضبدىر لىٍغبْ ئەڭ چوڭ 

لىٍىٕغۇچي ( ِەضئۇٌىَەت ئېڭىٕي  خىتبةا ) ِەضئۇٌىَەتطىسٌىىىذۇر. ثۇ ضەۋەپتىٓ ضۈرە ِۇھبتبثىذ
ثەرپب لىٍىذۇ. ضۈرە ثبغتىٓ ئبٍبغ ئىٕطبٕٔىڭ ئبٌالھ ثىٍەْ، ئىٕطبٕٔىڭ تەثىئەت ثىٍەْ ثوٌغبْ 

 ِۇٔبضىۋىتىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ. 
( دەپ ثبغٍىٕىذۇ. وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئۆزىگە  1« ) ئبٌالھ ٔىڭ ئەِرى وەٌذى » ضۈرە 

ثبغٍىٕىع ثوٌۇپ، ِۇھبتبثٕي، ثوٌۇپّۇ ئبخىرەتٕي ئىٕىبر لىٍغبْ  پەلەت خىتبةتبرتمۇچي ثۇ 
ِۇھبتبثالرٔي لبتتىك ثىر ضىٍىىع ثىٍەْ، غەرق ثوٌغبْ غەپٍەت ئۇٍمۇضىذىٓ ئوٍغۇتۇغٕي؛ 
ئبٌالھ تىٓ غەٍرىگە ئىالھٍىك ضۈپىتي ثەرگەْ ئەلىٍٕي ضىٍىىع ۋە ِۀىۋىٌ جەھەتتىٓ ئۆٌگەْ 

 ( ِەلطەت لىٍّبلتب. 2ي ) ۋىجذأالرٔي لبٍتىذىٓ تىرىٍذۈرىػٕ
ئبٔذىٓ، ئۆٌگەْ ۋىجذأالرٔي تىرىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبٕٔي لورغبپ تۇرغبْ 
ٔېّەتٍىرى تىٍغب ئېٍىپ ئۆتۈٌگەْ. ثۇ ٔېّەتٍەرٔىڭ ئەڭ ئبٌذىذا ۋەھىٌ وەٌّەوتە. ۋەھىٌ 

ْ ٍبغبپ ئىٕطبٔغب ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىٕي ئەضٍىتىذىغبْ ثىر ئىالھىٌ ئۇلتۇرۇغتۇر. ئىٕطب
 –ھبٍبتٍىك وەچۈرضۇْ دەپ ٍبرىتىٍغبْ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋە زېّىٕٕىڭ ٍبرىتىٍىع ِەلطىتي ثوٌىذۇ 

(. ئىٕطبْ ثىر  3ٍۇ، ئىٕطبٕٔىڭ ثىر ٍبرىتىٍىع ِەلطىتي ثوٌّبضّۇ؟ ثۇ ھەلىمەت ئەضٍىتىٍىذۇ ) 
ئبغىبرا  تبِچە ئبثىّۀىذىٓ ٍبرىتىٍغبْ. ِۇغۇٔذاق تۇرۇلٍۇق، ئىٕطبْ ٔېّە ئۈچۈْ ئبٌالھ لب

(. ئبت، ئېػەن، لىچىر لبتبرٌىك وۆٔذۈرۈٌگەْ ھبٍۋأالر ئىٕطبٔالرٔىڭ  4خۇضۇِەت لىٍىذۇ؟ ) 
(. ثۇ ھبٍۋأالر تەغەوىۇر  9 – 5ِەدۀىَەت ضەپىرىذە ئۇالرٔىڭ ٍۈوىٕي ئبز وۆتۈردىّۇ؟ ) 

لىٍىپ ٍبرىتىپ « ٍبۋاظ، ئىتبئەتىبر (  )زەٌۇي » تەٌەپ لىٍّىغبْ ثوٌطىّۇ، ئۇالرٔي 
ىٕطبٕٔىڭ ئەِرىگە ثەرگەْ ئبٌالھ، ئىٕطبٔذىٓ رەھّەت ئېَتىػىٕي وۈتّەوتە. ئبضّبٔذىٓ ضۇ ئ

(. وۈْ ۋە ئبٍٕي ئىٕطبٕٔىڭ  10چۈغۈرۈپ ثەرگۀٍىىي ئۈچۈْ رەھّەت ئېَتىػىٕي وۈتّەوتە ) 
(.  ٍەر ٍۈزىگە  12ئەِرىگە ثەرگەْ ئبٌالھ، ئىٕطبٔذىٓ رەھّەت ئېَتىػىٕي وۈتّەوتە ) 

رەڭ گۈزەٌٍىىٍەر ئۈچۈْ، ئوزۇلٍۇق ئبِجىرى لىٍىپ ثەرگەْ غەٍئىٍەر  –رەڭگب ٍەرٌەغتۈرگەْ 
ئۈچۈْ، ئىچىٕي چەوطىس ٔېّەتٍەر ثىٍەْ توٌذۇرغبْ ۋە ئۈضتىذە وېّىٍەرٔي وۆتۈرۈپ 
ِبڭذۇرىذىغبْ ضۇٔىڭ ٌەٍٍىتىع لبٔۇٔىٕي ثەٌىگىٍەپ ثەرگەْ دېڭىسالر ۋە ئووَبٔۇضالرٔي 

(. ٍەر ٍۈزىذە 14 – 13بٔذىٓ رەھّەت ئېَتىػىٕي وۈتّەوتە )ٍبراتمبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئبٌالھ ئىٕط
لىّىٍذىّبش ٍبغالرٔي ٍەرٌەغتۈرگۀٍىىي، غبلىراپ ئبلمبْ ضۇالرغب ئېمىٓ ٍوٌٍىرىٕي ئېچىپ 

(. ِبٔب ثۇ ٔېّەتٍەر  15ثەرگۀٍىىي ئۈچۈْ، ئبٌالھ ئىٕطبٔذىٓ رەھّەت ئېَتىػىٕي وۈتّەوتە ) 
 ورىّبلتب:ئەضٍىتىٍگۀذىٓ وېَىٓ ِۇٔذاق دەپ ض

 أََفَمْن َ٘مُْلُق َكَمْن ََل َ٘مُْلُق أََفََّل َتذَكَُّروفَ 
( ٍبرىتبٌّبٍذىغبْ ئوخػبظ  ھېچ ٔەرضىٕي ثىٍەْ )هللا ( ٍبراتمبْ ا ْ وبئىٕبتٕيۈتۈپ )»  

 .( 17« ) ثوالِذۇ؟ ئوٍٍىّبِطىٍەر 
ثۇ ئبٍەتتىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئبٍەت، ٍۈزى لىسارغبْ ھەر وىػىٕي ئبٌالھ ئبٌذىذا 

 جبٌىتىذىٓ ٍەرٔىڭ تېگىگە وىرىپ وەتىۈدەن لىٍىۋېتىذىغبْ ثىر ھەلىمەتٕي ئەضٍىتىذۇ:خى
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 َوِإْف تَػُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّو ََل َُتُْصوَىا ِإفَّ اللََّو َلَغُفوٌر َرِحيمٌ 
( ٔېّىتىٕي ضبٔىطبڭالر، ئۇٔىڭ ھېطبثىٕي ئېٍىپ  ضىٍەرگە ثەرگەْ ٔىڭ )هللا ئەگەر ا» 

( ٔي ئەٌۋەتتە  ٔىڭ ثۇ جەھەتتىىي ٍېتەرضىسٌىىىڭالر ضىٍەر )هللا ىسوي، اثوالٌّبٍطىٍەر. غۈثھىط
 .( 18)  « ( ِېھرىجبٔذۇر ثۀذىٍىرىگە ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر، )

ئىٕطبٕٔىڭ رەثجىٕي ئۇٔتۇغىٕىڭ تەوتىذە، ئۆزىٕي ئېٍىپ لېچىع ِۇِىىٓ ثوٌّبٍذىغبْ ثىر 
ەتٕي ئۇٔتۇغبٍٔىمي ٍبتّبلتب. ثۇ ئۆٌۈِٕىڭ، ئۆزىٕي وۈتىۋاتمبٍٔىمىذىٓ ئىجبرەت ثىر ھەلىم

ضەۋەپتىٓ ثۇ ٔولتىذا ئبخىرەتىە ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ئبخىرەتتىٓ ِۇراد 
ِۇوبپبت ۋە جبزادۇر. ِۇوبپبت ۋە جبزأىڭ ِەلطىتي، ئىٕطبٕٔىڭ لىٍّىػٍىرىذىٓ ھېطبپ 

 (.  32 – 24ثېرىذىغبْ ثوٌغبٍٔىمىذۇر ) 
ثىٍەْ ئبٌالھ لب تۆھّەت چبپٍىغبْ ئوثرازٔىڭ ۋەھىٌ ٔبزىً  ٔبِي« تەلذىرگە ئىػٕىع » 

دەپ « غېرىه وەٌتۈرِەڭالر » ثوٌۇظ ِۇھىتىذىىي ۋەوىٍي ِەوىە ِۇغرىىٍىرى ثوٌۇپ، ئۇالرغب 
لىٍغبْ ئبٌالھ ٔىڭ ۋەھىَطىگە، ئۇالر ٍۀە ئبٌالھ ٔي ضەۋەثچي لىٍىپ وۆرضىتىپ جبۋاپ  خىتبة

ڭ ِۇغرىه ثوٌىػىٕي ئبٌالھ خبٌىغبْ ئىذى ) ئبٌالھ ٔي ثەرگەْ. ئۇالرچە ثوٌغبٔذا، ئۇالرٔى
ِۇغرىه ثوٌىػىّىس » ئۇالرٔىڭ ثۇ تۆھّىىذىٓ پبن دەپ ئېتىمبد لىٍىّىس (. ٍۀي گەپٕي ئەگىتىپ 

 دېّەوتە: « ئبٌالھ ٔىڭ تەلذىرىذۇر، پىػبٔىّىسگە پۈتۈٌگەْ 

ْن ُدونِِو ِمْن َشْيٍء َْمُْن َوََل َآبَاُؤنَا َوََل َحرَّْمَنا َوقَاَؿ الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّو َما َعَبْدنَا مِ 
 ِمْن ُدونِِو ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك فَػَعَل الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَػَهْل َعَلى الرُُّسِل ِإَلَّ اْلَبََّلُغ اْلُمِبنيُ 

چ ېٔي لوٍۇپ ھهللا خبٌىغبْ ثوٌطب، ثىس ۋە ثىسٔىڭ ئبتب ثوۋىٍىرىّىس اهللا ِۇثبدا ا »ِۇغرىىالر: 
چ ې( ھ ٔىڭ ھۆوّىطىسهللا ٍۀي ا ھبراَ لىٍّىغبْ )هللا ٔەرضىگە ئىجبدەت لىٍّىغبْ ثوالتتۇق، ا

دېذى. ئۇالردىٓ ئىٍگىرىىىٍەرِۇ ئۀە غۇٔذاق لىٍغبْ «  ٔەرضىٕي ھبراَ لىٍّىغبْ ثوالتتۇق
 .( 35) ئىذى. پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ِەضئۇٌىَىتي پەلەت روغەْ تەثٍىغ لىٍىػتىٕال ئىجبرەت 

ٔبِي ئبضتىذا ِۇغۇٔذاق ثىر تۆھّەت چبپٍىغبٍٔىمي « تەلذىرگە ئىػىٕىع » ئبٌالھ لب 
دەپ ئبٌالھ ٔبِي ثىٍەْ لەضەَ « ئۆٌگۀذىٓ وېَىٓ تىرىٍىع ٍوق » ٍەتّىگۀذەن، ٍۀە 

لىٍىػٍىرىغب ٔېّە دەٍٍي ثۇالرٔىڭ؟ ِبٔب ثۇ ِۇئبِىٍە، ئبٌالھ لب ئبضىٌ ثوٌغبْ ۋالىتتىّۇ، ئبٌالھ 
 ٕىڭ ٔەپطىگە ضۈٍئىطتىّبي لىٍّبلچي ثوٌغبٍٔىمىٕىڭ تىپىه ئىپبدىطي:ٔي ئۆزى

َعُث اللَُّو َمْن َٙمُوُت بَػَلى َوْعًدا َعَلْيِو َحقِّا َوَلِكنَّ َأْكثَػرَ   َوأَْقَسُموا بِاللَِّو َجْهَد أَْٙمَاِِنِْم ََل يَػبػْ
 النَّاِس ََل يَػْعَلُموفَ 

لەضەَ ئىچىػتي، ئۇٔذاق  بٌالھ ٔبِي ثىٍەْئدەپ « ئۆٌۈوٕي تىرىٍذۈرِەٍذۇ هللا ا »ئۇالر: 
ۇغٕي ئۈضتىگە ئبٌغبْ چولۇَ ئىػمب ئبغۇرهللا اذۈرۈظ ( ئۆٌگۀذىٓ وېَىٓ تىرىٍثۇ ) ، ئەِەش

غۇڭالغمب  ( ثىٍّەٍذۇ ) ٔىڭ لۇدرىتىٕيهللا ، ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ توٌىطي ) اطىذۇرۋەدى
 .( 38) ئىٕىبر لىٍىذۇ  ( ئۆٌگۀذىٓ وېَىٓ تىرىٍىػٕي

ئبالھىذىٍىىي « ِەضبٔي ) زىت لۇتۇپالر ( » ڭ ئۇضٍۇة ئۆزگىچىٍىىٍىرى ئىچىذە لۇرئبٕٔى
ئەڭ ئبٌذىذا تۇرىذۇ. ِەضىٍەْ، ثبغتب ِۇٔىىرٌەرٔي ثبٍبْ لىٍغبْ ثوٌطب، ئبرلىذىٕال 
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ِۇئّىٍٕەرٔي ثبٍبْ لىٍىذۇ. ثۇ ضۈرىذىّۇ ِەزوۇر ئبالھىذىٍىه ئېغىر ضبٌّبلٕي ئىگٍەٍذۇ. ضۈرىذە 
جبپبغب دۇچبر ثوٌغبْ، ھىجرەت لىٍغبْ ِۇئّىٍٕەرٔىڭ  –ىَەت تبرتمبْ، جەۋىر ئبٌالھ ٍوٌىذا ئەز

 (.  42 – 41ِۇوبپبتٍىٕىذىغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 
ئبٔذىٓ ضۆز ثىۋاضتە ھبٌذا لۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي ِۇھبتبثي ثوٌغبْ رەضۇٌۇٌالھمب 

ۈضتىذىٓ جبۋاپ ثېرىٍگەْ: تەٌەپ لىٍغبْ لەۋِگە رەضۇٌۇٌالھ ئ ئەٌچيلبرىتىٍىذۇ ۋە پەرىػتە 
لىٍىٕغبْ ۋەھَي ٔبزىً  ئۆزىگە لىٍىپ ئەۋەتىۀٍىرىّىسِۇ پەلەت رەضۇي ضۀذىٓ ئىٍگىرى» 

 .( 43« ) ئىٕطبٔالر ئىذى 
دەپ غېرىىٕي رەت « ئۆزەڭالرغب ئىىىي ئىالھ پەٍذا لىٍىۋاٌّبڭالر » ثۇ ئبٍەتتىٓ وېَىٓ 

(. ثۇ ثۆٌەوتە ئبٌالھ ٔىڭ لىسٌىرى  64 – 48) لىٍغبْ ۋە تەۋھىذوە چبلىرغبْ ثىر ثۆٌەن وەٌگەْ 
دەپ پەرىػتىٍەرگە چولۇٔغبْ ئەلىٍٕي، ضبدىر لىٍىۋاتمبْ جىٕبٍىتي ثىٍەْ لوغۇپ ئەٍىپٍەپ 

( لىس تۇغمبٍٔىك خوظ خەۋىرى  خوتۇٔىٕىڭ ئۇالرٔىڭ ثىرەرضىگە )» ِۇٔذاق دېگەْ: 
ئەڭ ئېغىر زىتٍىك دېگەْ  .( 58)  « ٍەتىۈزۈٌطە، چىراٍي ئۆزگىرىپ، غەزەپٕبن ثوٌۇپ وېتىذۇ

ِبٔب ِۇغۇ. ئبٌالھ لب لىسالرٔي الٍىك وۆرگەْ ئەلٍىڭ، ٔېّە ئۈچۈْ ئۆزەڭ ثىر لىس پەرزۀت 
وۆرضەڭ، ئۇٔي ئۆزەڭ ئۈچۈْ ھبلبرەت دەپ لبراٍذۇ؟ ھبٌىڭالر ِۇغۇٔذاق تۇرۇپ، ٔېّە ئۈچۈْ 

 ئبٌالھ لب لىس پەرزۀت ٔىطجەت ثېرىپ ئۇالرغب چولۇٔىطىٍەر؟
تۇر. ِەضىٍەْ، خىتبثثەزى جبٍالردا ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىذە تۇرۇپ لىٍىٕغبْ  خىتبةي ضۈرىذىى

 ِۇھبتبثٕىڭ ٍۈرىىىٕي تىترەتىەْ ثۇ ئبٍەتىە لبراپ ثېمىڭ: 

ُرُىْم ِإََّل َأَجٍل ُمَسمِّ   َها ِمْن َدابٍَّة َوَلِكْن يُػَؤخّْ ى َوَلْو يُػَؤاِخُذ اللَُّو النَّاَس ِبظُْلِمِهْم َما تَػَرَؾ َعَليػْ
 فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم ََل َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َوََل َيْستَػْقِدُموفَ 

( جبزاالٍذىغبْ ثوٌطب،  چبپطبْ ئىٕطبٔالرٔي ئۇالرٔىڭ زۇٌّي تۈپەٍٍىذىٓ )هللا ئەگەر ا» 
ئۇالرٔي هللا ٍەر ٍۈزىذە لىّىرالپ تۇرىذىغبْ ھېچجىر جبْ ئىگىطىٕي لوٍّىغبْ ثوالتتي، ٌېىىٓ ا

( ۋالتي وەٌگۀذە لىٍچە ۋالىتّۇ  ھبالن ثوٌۇظ مىچە تەخىر لىٍىذۇ، ئۇالرٔىڭ )ِۇئەٍَەْ ۋالىت
 .( 61)  « ( لىٍچە ۋالىتّۇ ئىٍگىرى ضۈرۈٌّەٍذۇ ۋالتي وەٌّىطە وېچىىتۈرۈٌّەٍذۇ، )

ئبٍەتتە ثۇٔىڭ لبٔذاق ئىع ئىىۀٍىىىٕي ئىٕطبٕٔىڭ  - 71ئبٌالھ لب غېرىه لوغمبٔالرغب، 
ئبرلىٍىك تەضۋىرٌەپ، غېرىه وەٌتۈرگۈچىٍەرٔىڭ لىٍّىػىٕي ٍۈزىگە  ثىر ھبٌىتىٕي ثبٍبْ لىٍىع

ئۇرغبْ. ئبٍەت ثىر تەرەپتىٓ تۇٔجي ئىٕطبٔذىٓ ئەڭ ئبخىرلي ئىٕطبٔغىچە ثبرٌىك توپٍۇِالر 
ئىمتىطبدىٌ لبٔۇٕٔي تەضتىمالظ ثىٍەْ ثىرگە، ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ  –ِۀطۇپ ثوٌغبْ ئىجتىّبئىٌ 

َتىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه چۈغۀچىٕي ِىطٍىطىس ثىر ثبالغەت ثىٍەْ ثبٍبْ تەۋھىذ ۋە غېرىىٕىڭ تەثىئى
 لىٍىغبْ:

َواللَُّو َفضََّل بَػْعَضُكْم َعَلى بَػْعٍض ٓت الرّْْزِؽ َفَما الَِّذيَن ُفضُّْلوا ِبَرادّْي رِْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَكْت 
 ُدوفَ أَْٙمَانُػُهْم فَػُهْم ِفيِو َسَواٌء أَفَِبِنْعَمِة اللَِّو َٖمْحَ 

ضىٍەرٔىڭ ثەزىڭالرٔي ثەزىڭالردىٓ رىسىمتب ئۈضتۈْ لىٍذى، رىسىمتب ئۈضتۈْ هللا ا» 
غب / خىسِەتىبرالر لىٍىٕغبٔالر ئۆزٌىرىٕىڭ رىسلىٕي ثبراۋەر ثوٌۇظ ئۈچۈْ لوي ئبضتىذىىي لۇٌالر



 

 236 

) غېرىه لوغۇظ ئبرلىٍىك (  . ِبٔب ثۇٔىڭغب ) ئۆزى رازى ثوٌّبٍذىغبْ تۇرۇپ (، ٍۀەثەرِەٍذۇ
 (. 71)  « ٔىڭ ٔېّىتىٕي ئىٕىبر لىٍىػبِذۇ؟هللا ا

تەۋھىذ ۋە غېرىه ِەضىٍىطي غۇٔذاق زىً ِەضىٍە ثوٌۇپ، ئبٌالھ ثىٍەْ ثبغمب ثىر 
 (.  74ِەۋجۇدىَەتٕي ھەر جەھەتتىٓ ئوخػىتىػمىّۇ ثوٌّبٍذۇ ) 

ضۈرىٕىڭ داۋاِىذا، ٍۀە ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبٔالرٔىڭ ئەِرىگە ثەرگەْ ٔېّەتٍىرى تىٍغب 
ٕغبْ. ئىٕطبْ ئبٌالھ لب ھەر غېرىه لوغمبٔذا، ئىٕطبْ پۈتۈْ ٔېّەتٍەرگە خىَبٔەت لىٍغبْ ئېٍى

ۋە ثۇ ٔېّەتٍەرٔي ئبتب لىٍغبْ ئبٌالھ لب تۇزوورٌۇق لىٍغبْ ثوٌىذۇ. ھەر پەٍغەِجەر  ) ۋە 
رىطبٌەتٕىڭ لىَبِەتىىچە ٍەتىۈزگۈچىطي ثوٌغبْ ئبٌىّالر (، ئۆزى ٍبغىغبْ توپٍۇِٕىڭ 

ۇ وۈٔذە ثىس ھەر ثىر ئۈِّەتىە ئۇالرٔىڭ ئىچىذىٓ ئۇالرغب لبرغي )گۇۋاھٍىك ئ »غبھىتىذۇر: 
 (. 89)  « ثېرىذىغبْ( ثىر غبھىت وەٌتۈرىّىس

ئبٌالھ لب ثېرىٍگەْ ۋەدە ئبرلىٍىك ثۀذىٍەرگە ثېرىٍگەْ ۋەدىٕي ثۇزۇغٕىڭ ٍبخػي 
وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئەِەضٍىىي تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ثوٌۇپّۇ ئبٌالھ ٔبِىذىٓ لىٍىٕغبْ لەضەٍِەر 

 تبرتىذۇ: 
لەضىّىڭالرٔي ئۆز ئبراڭالردا ئبٌذاِچىٍىمٕىڭ ۋاضتىطي لىٍىۋاٌّبڭالر، ثوٌّىطب لەدىّىڭالر » 

ضبثىت لىٍىٕغبْ زېّىٓ ) ئىطالَ (دىٓ ئبٍىغىڭالر لېَىپ وېتىذۇ ۋە ئبٌالھ ٔىڭ ٍوٌىذىٓ 
چوڭ ئبزاثمب  ( تتە دوزاختبئبخىرە )ٍىرالالغمبٍٔىمىڭالرٔىڭ ٍبِبْ ئبلىۋىتىٕي تېتىَطىٍەر، 

   .( 94)  « لبٌىطىٍەر
ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ضۆز ثىۋاضتە لۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي ِۇھبتبثىغب لبرىتىٍىذۇ. ئۇٔىڭ 
ئۈضتىذىٓ ثبرٌىك ِۇئّىٍٕەرگە لۇرئبْ ئولۇظ ۋە چۈغۈٔۈغٕىڭ پبن ثىر ئەلىً ثىٍەْ لبٔذاق 

برلىٍىك ثوٌىذۇ. ئىطتىئبزە، ئەلىٍگە تەھەرەت ئېٍىپ ثېرىٍىذىغبٍٔىمىٕي ئۆگىتىذۇ. ثۇ ئىطتىئبزە ئ
 ئبٌذۇرۇظ ثوٌۇپ،  لۇرئبْ تەھەرەتطىس ثىر ئەلىً ثىٍەْ ئولۇٌّبضٍىمي وېرەن: 

 فَِإَذا قَػَرْأَت اْلُقْرَآَف فَاْسَتِعْذ بِاللَِّو ِمَن الشَّْيطَاِف الرَِّجيمِ 
لب هللا ىطىذىٓ( اضەْ لۇرئبْ ئولۇِبلچي ثوٌغىٕىڭذا، لوغالٔذى غەٍتبٕٔىڭ )ۋەضۋەض» 

 (. 98« ) ضېغىٕىپ پبٔبھ تىٍىگىٓ 
ثۇ ئبٍەت لۇرئبْ ۋەھىَٕي چۈغۈٔۈغٕىڭ ثىرىٕچي غەرتىٕي ثبٍبْ لىٍّبلتب. داۋاِىذىىي 
ئبٍەتٍەر ۋەھىَٕي توغرا غەوىٍذە چۈغۈٔۈغٕىڭ ووردىٕبتٍىرىٕي ثەرِەوتە. ئبٔذىٓ ۋەھىَٕىڭ 

(. ۋەھىٌ ِۀجەضىٕىڭ  102لىٍىٕغبْ )  ئەضٍي ِۀجەضىذىٓ پبن ھبٌذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ثبٍبْ
ئبٌالھ ئەِەش، ئىٕطبْ ئىىۀٍىىي تۆھّىتىٕي رەت لىٍىع ئۈچۈْ لۇرئبٕٔىڭ ٍەر ئبٍرىػي، 

ئۆزىگە ثوٌغبْ » (. ئەضٍىذە ثۇ لۇرئبٕٔىڭ  103دەِبٌٍىممب وىػىگە غەٌىتە تۇٍۇٌىػي ِۇِىىٓ ) 
ّەتٕي، لۇرئبٕٔىڭ ئېغىر ثېطىمٍىك ثىر دەٌىٍي. ثۇٔذاق ضبراڭالرچە ثىّۀە تۆھ« ئىػۀچىٕىڭ 

ثىٍەْ ئۆز ئىچىگە ئېٍىپ رەت لىٍىػي، ئۇٔىڭ ئۆز ِۀجەضىگە ثوٌغبْ ئىػۀچىٕىڭ ِىطٍىطىس 
 دەٌىٍىذۇر. 
ھبرإِي ثەٌگىٍەغٕىڭ ئبٌالھ ٔىڭ ھەلمي ئىىۀٍىىىٕي ئەضىەرتىەْ ثىر ثۆٌەوتىٓ  –ھبالي 

ثي ثبر توپٍۇَ ثوٌغبْ ٍەھۇدىَالرغب وېَىٓ، ضۆز تبرىختب ثۇ جىٕبٍەتٕي ضبدىر لىٍغبْ وىتب
ضۈپتىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ « ٍبخػي ئۆرٔەن » (. ھەزرىتي ئىجراھىُ  118 – 116وەٌتۈرۈٌگەْ ) 
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(. ٍەھۇدىَالرغب لبچبٔىي ئىسىپ وەتىۀٍىىي  120ئبٍەت ِبٔب ثۇ دائىرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 
ٍي ئىىۀٍىىىٕي پەظ لىٍىپ ئەضىەرتىٍطە، دەرھبي ئۆزٌىرىٕىڭ ھەزرىتي ئىجراھّٕىڭ ٔەض

 (.  124 – 121تۇلمبٔچىٍىمٕي ضۈٍئىطتىّبي لىالتتي )  –ِبختىٕبتتي ۋە ثۇ ئۇرۇق 
ھەلىمەتىە چبلىرىػٕىڭ ثبرٌىك زاِبْ ۋە ِبوبٔالردا ئۆزىٕىڭ جبراڭٍىك ضبداضىٕي 
ٍبڭرىتىذىغبْ ئەڭ ٍبخػي ئۇضٍۇة ثۇ ضۈرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ئورتبق 

ٍىرى ثوٌغبْ ٍبخػي ۋە گۈزەٌگە ئېرىػىع ئۈچۈْ غەخطي ۋە ئىجتىّبئىٌ ئەخاللٕىڭ توغرى
پرىٕطىپٍىرىغب وىػىٕىڭ دىممەت ٔەزرىٕي ئبغذۇرغبْ ثۇ ضۈرە، ثۇ ھەلىمەتٍەرٔي ٍبلىالغٕىڭ ھەر 

 زاِبْ ۋە ِبوبٔغب ِبش وېٍىذىغبْ ئۇضٍۇثىٕي ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىذۇ: 

ْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلََْسَنِة َوَجاِدْْلُْم بِالَِِّت ِىَي َأْحَسُن ِإفَّ رَبََّك ُىَو ادُْع ِإََّل َسِبيِل رَبَّْك بِاْلِْ 
 َأْعَلُم ِبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِو َوُىَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 

( ھېىّەتٍىه ئۇضٍۇثتب ٍبخػي ۋەز ـ  ٍۀي ئىطالَ دىٕىغب ىڭٕىڭ ٍوٌىغب )رەثج» 
( ثىٍەْ  ٍۀي ِۇخبٌىپەتچىٍىه لىٍغۇچىالر لىٍغىٓ، ئۇالر ) ٔەضىھەت ثىٍەْ دەۋەت

ڭ ھەلىمەتەْ ئۇٔىڭ ٍوٌىذىٓ ئبزغبٔالرٔي رەثجىچىراٍٍىك رەۋىػتە ِۇٔبزىرىٍەغىەْ. 
 .( 125)  «  ئوثذاْ ثىٍىذۇ، ھىذاٍەت تبپمۇچىالرٔىّۇ ئوثذاْ ثىٍىذۇ

 
 

 ٌولّبْ ضۈرىطي
 

ھەِّىّىسگە ثەرگەْ ٔەضىھەتي ٍەر ئبٌغبْ ضۈرىگە ثۇ ئىطىُ، ثۇ ھەوىّٕىڭ ئوغٍىغب، ٍۀي 
 ( گە ئبضبضەْ ثېرىٍگەْ. 19 – 12ئبٍەتٍەر ) 

ثۇ زات لۇرئبٔذا پەلەت ِۇغۇ ضۈرىذىال تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثوٌۇپ، لۇرئبٔذا ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب 
 ضۈرىٍەردە ٌولّبْ ئىطّي ئۇچرىّبٍذۇ.  

ٍەتّۇ ثۇٔي تەضتىمالٍذۇ. ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ئىجٓ ئبثجبضتىٓ وەٌگەْ ثىر رىۋا
وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذىغبْ ٔولتب غۇوي، ثۇ ضۈرىذە ِەوىىذىىي زوراۋأٍىممب ِۇٔبضىۋەتٍىه 

 ئوچۇق ٍبوي ٍېپىك ھبٌذا ھېچمبٔذاق ثىر ئىّب ئۇچرىّبٍذۇ. 
ثۇ لەدىُ ثىٍىٍّىه زات ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثۇ ثۆٌەوتە، ٌولّبٕٔىڭ ٔەضىھەتٍىرى ئبرلىٍىك 

ئبٔىٍىرىغب لبٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍىع ئۇضٍۇثي  –ەدى دەۋەتىە وەٌگۀٍەرٔىڭ، ئۆز ئبتب ِۇھەِّ
 – 14ئبٔب ۋە پەرزۀت ِۇٔبضىۋىتىٕىڭ ئبخىرەت تەرىپي تېّب لىٍىٕغبْ )  –(، ئبتب  15 – 14) 

 (. ثۇ ِەٌۇِبتالر ضۈرىٕىڭ ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىذۇ.  33ۋە  15
 – 24 – 23بٔىغب غەرتطىس ٍبخػي ِۇئبِىٍە لىٍىػمب ثۇٍرىغبْ ئىطرا ئ –ثۇ ضۈرىٕىڭ ئبتب 

ئبٍەتٍىرىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىك ئېتىّبٌي ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن. وېَىٕىي ِەزگىٍذە ٔبزىً 
ئبٍىتىذىّۇ ئوخػبظ ئۇضٍۇة ثىٍەْ ثۇ ِەضىٍە ئۈضتىذە توختبٌغبْ.  – 8ثوٌغبْ ئۀىە ثۇت 

بضٍىك ضەۋەثىذىٓ ئىىىي ٔەضىً ئبرىطىذا پەٍذا ثوٌغبْ چۈٔىي ئەلىذە جەھەتتىٓ ئوخػبغّ
 ضۈروىٍىع، ثۇ ِەزگىٍذە ئىجتىّبئىٌ ِەضىٍە ضۈپىتىذە ئوتتۇرىغب چىممبٔىذى. 
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ثەزى ئبٍەتٍەرٔىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي رىۋاٍەتٍەر، ضبغالَ ثىر دەٌىٍگە 
. ثۇ خىً رىۋاٍەتٍەر ضېٍىٕىػي وېرەن تبٍبّٔىغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍىػمب ثوٌىذۇ

 ثوٌغبْ ثەظ ئۆٌچەَ ئۀئبَ ضۈرىطىذە ثبٍبْ لىٍىٕذى. 
ضەثە ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىغب تىسىٍغبْ.  -ضۈرە دەضٍەپىي تەرتىپٍەرٔىڭ ھەِّىطىذە ضبففبت 

ٍىٍىذا ٔبزىً  – 11ضەثە ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىغب تىسىٍىػي ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ رىطبٌەتٕىڭ 
 رضىتىذۇ. ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆ

ضۈرە ِۇلبتتبئب ھەرىپٍىرى ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثبغمب ضۈرىٍەرگە ئوخػبظ، ۋەھىٌ غىپي 
 (.   2« ) ٕىڭ ئبٍەتٍىرىذۇر وىتبثثۇ، ھېىّەتٍىه » وەٌتۈرۈٌگەْ ھبٌذا ثبغالٔغبْ : 

وەٌىّىطي، غۇٔىڭ ثىٍەْ « ھەوىُ » ثۇ ئبٍەتتە لۇرئبٕٔىڭ ضۈپىتي ئورٔىذا ئىػٍىتىٍگەْ 
ئبٌالھ ٔىڭ ضۈپىتي ثوٌۇپ ثىر لبٔچە ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ھەوىُ وەٌىّىطي، ثىر  ثىر ۋالىتتب

ئىطّي فبئىً ) ئىگە ( غەوٍي ثوٌۇپ، ِۇثبٌىغىٕي ئىپبدىٍەٍذۇ. ٍۀي ئىگە ثوٌغبٔذا ئەڭ 
 خىتبةٍۇلىرى دەرىجىٕي ۋە ئۈضتۈٍٔىىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ِبٔب ثۇ، لۇرئبٕٔىڭ جبٍٔىك ثىر 

وغەْ لۇرئبٔي دەٌىٍي. لۇرئبٔذا، لۇرئبْ ئۈچۈْ ئىػٍىتىٍگەْ ِۇثبٌىغە ئىىۀٍىىىٕىڭ ئەڭ ر
ضۈپەت ھەوىُ ثىٍەْ چەوٍىٕىپ لبٌّبٍذۇ. ثۇٔىڭذىٓ  -ثىٍەْ ئىگە ثوٌۇپ وەٌگەْ ئىطىُ 

ثبغمب، لۇرئبْ ئۈچۈْ ِەجىذ، وەرىُ ۋە ئەزىس لبتبرٌىك ئۈچ ضۈپەتّۇ ئىػٍىتىٍگەْ. ثۇالرٔىڭ 
فبئىً غەوٍىذە وەٌگەْ. لۇرئبٔذا، لۇرئبْ ئۈچۈْ ِۇثبٌىغە  ھەِّىطي ِۇثبٌىغە ثىٍەْ ئىطّي

ِۇھبتبثىٕي  وىتبةثىٍەْ ئىگە غەوٍىذە وەٌگەْ تۆت خىً ضۈپەتٕىڭ ئىػٍىتىٍىػي ئبرلىٍىك: ثۇ 
تىرىٍذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍىذۇ. لۇرئبٕٔي وىتبثىغب ِبضالغتۇرۇظ ئۈچۈْ ئولۇٍذىغبٔالر ثبر 

لۇرئبٕٔي وىتبثىغب ِبضالغتۇرۇغٕىڭ ئورٔىغب، ئۆزى لۇرئبٔغب ھۇغىٕي تېپىۋاٌطۇْ.  –ثوٌطب، ئەلٍي 
 ئەگەغطۇْ دېّەوتە. 

ئۆزىٕي ثەرپب لىٍغۇچي / تىرىٍذۈرگۈچي ضۈپىتىذە تؤۇغتۇرغبْ لۇرئبْ، ثۇ ِەلطەتٕي تۆت 
 ثبضمۇچتب ۋۇجۇدلب چىمىرىذۇ:

 ئۇلۇِالر ثىٍەْ چۈغۀچىٕي غەوىٍٍۀذۈرىذۇ / ثەرپب لىٍىذۇ –ئبتبٌغۇ  .1
 ەر ثىٍەْ لۇرئبٔي ئەلىٍٕي غەوىٍٍۀذۈرىذۇتەۋضىَەٌ .2
 ئۆرٔەوٍەر ثىٍەْ غەخطىَەت / وىػىٍىه غەوىٍٍۀذۈرىذۇ .3
 ثىر پۈتۈْ گەۋدىطي ثىٍەْ ھبٍبتٕىڭ ھەر ضبھەضىٕي غەوىٍٍۀذۈرىذۇ .4

ضۈرە دەضٍەپىي ثۆٌەوتە وبئىٕبت ۋە ئىٕطبٔغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍىرى ثىٍەْ 
(. ثۇالردىٓ وېَىٓ، ِەخٍۇلمب لبراپ  11 – 3لىٍىذۇ )  ِۇھبتبثىٕىڭ دىممىتىٕي ئۆزىگە جەٌىپ

خبٌىمٕي وۆرەٌّىگەْ، ئەضەرگە لبراپ ئۇضتىٕي ئۇٔتۇپ لبٌغبْ، ھبدىطىٕي وۆرۈپ ۋۇجۇدلب 
 چىمبرغۇچىطىٕي وۆرەٌّىگەْ پبراضەتطىسٌەردىٓ ِۇٔذاق ضوراٍذۇ:

 ِو َبِل الظَّاِلُموَف ٓت َضََّلٍؿ ُمِبنيٍ َىَذا َخْلُق اللَِّو فََأُروِن َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِ   
تىٓ هللا ٔىڭ )ٍبراتمبْ( ِەخٍۇلبتٍىرىذۇر، ِبڭب وۆرضىتىپ ثېرىڭالروي، اهللا ِبٔب ثۇالر ا» 

 « زاٌىّالر ئوپئوچۇق گۇِراھٍىمتىذۇرٍبق، ثبغمب ِەثۇدٌىرىڭالر زادى ٔېّىٍەرٔي ٍبراتتي؟ 
 (11 ). 
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الِٕىڭ وۈچي گەۋدىٍۀذۈرۈٌگەْ. ضۈرە ضۈرىذە، ئوِۇِىٌ جەھەتتىٓ ضۆز ۋە ضۆز / وب
ئبٍەتتە وۈچىٕي ثىٍىُ  – 6ئىالھىٌ وبالَ غىپي وەٌتۈرۈٌگەْ ھبٌذا ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ، 

) ھەلىمەت (تىٓ ئبٌّىغبْ ضۆزٔىڭ ثىھۇدە ئىىۀٍىىىگە ۋە ئۇ ضبختب ضۆزٔىڭ جەٌىپ لىٍىع 
ب ئېٍىٕغبْ ٌولّبٕٔىڭ ئبٍەتٍەردە تىٍغ – 19 – 12وۈچىگە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئبغذۇرىذۇ. 

ٔىڭ ثىر ِىطبٌي. ضۈرىٕىڭ ئىىىىٕجي ثۆٌىىي، ضۈرىگە ئىطّي «ٍبخػي ضۆز » ھېىىّەتٍىرى 
ثېرىٍگەْ ھەزرىتي ٌولّبٕٔىڭ ٔەضىھەتٍىرىگە ئبٍرىٍغبْ. ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ئۆزگەرِەش لىّّەت 

چەوٍىّىطىذىٓ لبراغٍىرىٕىڭ ٍۀە ثىر ئىطّي ثوٌغبْ ئىطالِٕىڭ، ثبرٌىك زاِبْ ۋە ِبوبٔالر  –
 خبٌىٌ ثوٌغبْ پرىٕطىپٍىرى ثۇ ٔەضىھەتتە ثبٍبْ لىٍىّٕبلتب:

َا َيْشُكُر لِنَػْفِسِو َوَمْن َكَفَر فَ  َنا لُْقَماَف اْلِْْكَمَة َأِف اْشُكْر لِلَِّو َوَمْن َيْشُكْر فَِإٔمَّ ِإفَّ َوَلَقْد َآتَػيػْ
يٌد ) ِنِو َوُىَو يَِعظُُو يَا بُػَِنَّ ََل ُتْشرِْؾ بِاللَِّو ِإفَّ الشّْْرَؾ َلظُْلٌم ( َوِإْذ قَاَؿ لُْقَماُف َِلبْ 12اللََّو َغِِنّّ ْحَِ

ْنَساَف ِبَواِلَدْيِو َْحََلْتُو أُمُُّو َوْىًنا َعَلى َوْىٍن َوِفَصالُُو ٓت َعاَمنْيِ َأِف اْشُكْر 13َعِظيٌم ) َنا اْْلِ ( َوَوصَّيػْ
( َوِإْف َجاَىَداَؾ َعلى َأْف ُتْشرَِؾ ِّب َما لَْيَس َلَك بِِو ِعْلٌم َفََّل 14ِل َوِلَواِلَدْيَك ِإَِلَّ اْلَمِصُْي )

نْػَيا َمْعُروفًا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَِلَّ ُّتَّ ِإَِلَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنػَ  ُهَما ِٓت الدُّ بُّْئُكْم ِبَا  ُتِطْعُهَما َوَصاِحبػْ
ِإنػََّها ِإْف َتُك ِمثْػَقاَؿ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍؿ فَػَتُكْن ِٓت َصْخَرٍة أَْو ِٓت  ( يَا بُػَِنَّ 15ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف )

( يَا بُػَِنَّ أَِقِم الصَََّّلَة َوْأُمْر 16السََّماَواِت أَْو ٓت اْْلَْرِض يَْأِت ِِّبَا اللَُّو ِإفَّ اللََّو َلِطيٌف َخِبٌْي )
( َوََل 17ِبْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ اْْلُُموِر )بِاْلَمْعُروِؼ َواْنَو َعِن اْلُمْنَكِر َواصْ 

( َواْقِصْد 18ُتَصعّْْر َخدََّؾ لِلنَّاِس َوََل ََتِْش ٓت اْْلَْرِض َمَرًحا ِإفَّ اللََّو ََل ٗمُِبُّ ُكلَّ ُُمَْتاٍؿ َفُخوٍر )
 (19ْصَواِت َلَصْوُت اْلَِْمِْي )ٓت َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإفَّ أَْنَكَر اْْلَ 

لب غۈوۈر لىٍغىٓ، هللا ا »ثىس ٌولّبٔغب ھەلىمەتەْ ھېىّەت ئبتب لىٍذۇق، )ئۇٔىڭغب ئېَتتۇلىي( 
وىّىي غۈوۈر لىٍىذىىەْ، ئۆزى ئۈچۈْ لىٍغبْ ثوٌىذۇ، وىّىي وۇفرىٍىك لىٍىذىىەْ، 

ئۆز ۋالتىذا ٌولّبْ )ھەوىُ(  «. )ثۀذىٍەردىٓ( ثىھبجەتتۇر، ِەدھىَىگە الٍىمتۇرهللا غۈثھىطىسوي، ا
لب غېرىه وەٌتۈرِىگىٓ، غېرىه وەٌتۈرۈظ هللا ئي ئوغۇٌچىمىُ، ا »ئوغٍىغب ٔەضىھەت لىٍىپ: 

دېذى. ئىٕطبٕٔي ئبتب ـ ئبٔىطىغب ٍبخػىٍىك لىٍىػمب ثۇٍرۇدۇق. «  ھەلىمەتەْ زور گۇٔبھتۇر
ىىىي ٍىٍذا ئۇٔي ئبٔىطي ئۇٔي )لورضىمىذا( ئۈضتي ـ ئۈضتىگە ئبجىسٌىك ثىٍەْ وۆتۈردى. ئ

ئەِچەوتىٓ ئبٍرىذى. )ئي ئىٕطبْ!( ِبڭب ۋە ئبتب ـ ئبٔبڭغب غۈوۈر لىٍغىٓ، ئبخىر لبٍتىذىغبْ 
جبً ِېٕىڭ دەرگبھىّذۇر. ئەگەر ئبتب ـ ئبٔبڭ ضېٕي ضەْ ثىٍّەٍذىغبْ ٔەرضىٕي ِبڭب غېرىه 

ِىٍىذە ثوٌغىٓ وەٌتۈرۈغىە زورٌىطب، ئۇالرغب ئىتبئەت لىٍّىغىٓ، ئۇالرغب دۇَٔبدا ٍبخػي ِۇئب
)ٍۀي دىٕىڭغب زىَبْ ٍەتّەٍذىغبْ ئبضبضتب ٍبخػىٍىك لىٍغىٓ(، ِبڭب تبئەت ثىٍەْ لبٍتمبْ 
ئبدەِٕىڭ ٍوٌىغب ئەگەغىىٓ، ئبٔذىٓ ِېٕىڭ دەرگبھىّغب لبٍتىطىٍەر، ضىٍەرگە لىٍّىػىڭالرٔي 

ثوٌۇپ، ئۇ  ئي ئوغۇٌچىمىُ! لىٍّىػىڭ لىچب چبغٍىك ٔەرضە »ئېَتىپ ثېرىّەْ. )ٌولّبْ ئېَتتي( 
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ئۇٍۇي تبغٕىڭ ئىچىذە )ٍۀي ئەڭ ِەخپىٌ جبٍذا( ٍب ئبضّبٔالرٔىڭ لېتىذا ٍبوي زېّىٕٕىڭ 
ھەلىمەتەْ ئىٕچىىە هللا ئۇٔي ھبزىر لىٍىذۇ )ئۇٔىڭ ھېطبثىٕي ئبٌىذۇ(. اهللا ئبضتىذا ثوٌطىّۇ، ا

ي ٔ) ئبٌالھ لب ثۀذىٍىه ( وۈزەتىۈچىذۇر، ھەِّىذىٓ خەۋەرداردۇر. ئي ئوغۇٌچىمىُ! ٔبِبز
ھەردائىُ  ( ئولۇغىٓ، )/ ھەلىمىٌ غەوىٍذا ئبدا لىٍغىٓ  )ۋالتىذا تەئذىً ئەروبْ ثىٍەْ

( ٍبخػىٍىممب ثۇٍرۇغىٓ، ٍبِبٍٔىمتىٓ توضمىٓ، ضبڭب ٍەتىەْ وۈٌپەتٍەرگە ضەۋر  وىػىٍەرٔي
لىٍغىٓ )چۈٔىي ھەلىمەتىە دەۋەت لىٍغۇچي ئەزىَەتٍەرگە ئۇچراٍذۇ(، ثۇ ھەلىمەتەْ لىٍىػمب 

ىىٍەغىە تېگىػٍىه ئىػالردىٕذۇر. وىػىٍەردىٓ ِۀطىتّەضٍىه ثىٍەْ ٍۈز ئۆرۈِىگىٓ، ئىرادە ت
ھەلىمەتەْ ھبوبۋۇر، ئۆزىٕي چوڭ تۇتمۇچىالرٔي دوضت هللا زېّىٕذا غبدىَىپ ِبڭّىغىٓ، ا

تۇتّبٍذۇ. ئوتتۇراھبي ِبڭغىٓ، ئبۋازىڭٕي پەضٍەتىىٓ، ئبۋازالرٔىڭ ئەڭ زېرىىەرٌىىي 
 .( 19 – 12) «  ازىذۇرھەلىمەتەْ ئېػەوٍەرٔىڭ ئبۋ

گەرچە ئۈضتىذىٓ ِىڭالرچە ٍىً ئۆتطىّۇ، ئىٕطبٔىَەت ئبٌىّىذە ٍبڭرىغبْ ثۇ ٍبڭراق 
ضبدأىڭ ٍوق ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕىڭ دەٌىٍي ثوٌغبْ ِەزوۇر ھېىّەتٍەر، ضۆزٔىڭ تەرثىَە 

«  ئبۋازىڭٕي ٍۇلىرى لىٍّب!» ِەلطىتىذە ئىػٍىتىٍىػىٕىڭ ئەڭ ٍبخػي ئۆرٔەوٍىرىذىٓ ثىرى. 
ٔي ٍۇلىرى وۆتۈر دېگۀٍىىتۇر. ثۇ «ضۆزٔىڭ لىّّىتي » ( دېگۀٍىه، ئەضٍىذە  19) 

 ئبٍەتٍەردىٓ وېَىٓ، ضۆز، ضۆزٌەرٔىڭ ضۇٌتبٔي ثوٌغبْ ئبٌالھ ٔىڭ ضۆزٌىرىگە وەٌتۈرۈٌگەْ:

عَ  ُه ِمْن بَػْعِدِه َسبػْ َا ٓت اْْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقََّلـٌ َواْلَبْحُر َٙمُدُّ ُة َأِْبٍُر َما نَِفَدْت َكِلَماُت َوَلْو أٔمَّ
 اللَِّو ِإفَّ اللََّو َعزِيٌز َحِكيمٌ 

ئەگەر ٍەر ٍۈزىذىىي دەرەخٍەرٔىڭ ھەِّىطي لەٌەَ ثوٌغبْ، دېڭىس )ضىَب( ثوٌغبْ، » 
ٔىڭ ضۆزٌىرىٕي )ٍېسىپ( هللا ئۇٔىڭغب ٍۀە ٍەتتە دېڭىس )ٔىڭ ضىَبضي( لوغۇٌغبْ تەلذىردىّۇ ا

 .( 27)   « ھەلىمەتەْ غبٌىجتۇر، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىذۇرهللا تۈگەتىىٍي ثوٌّبٍذۇ، ا
ئىالھىٌ وبالِٕىڭ ِۀىطىٕي ھەرگىسِۇ ٍېسىپ تۈگەتىىٍي ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ثۇٔىڭذىّٕۇ 

 ٍبخػي ئىپبدىٍەپ ثەرگىٍي ثوٌّبٍذۇ. 
 ضۈرىذە لبرىغۇالرچە ئەجذادالر ئىسىٕي تەلٍىت لىٍىپ ِېڭىع تۀمىذٌۀگەْ: 

دېَىٍطە، ئۇالر: «  ٔبزىً لىٍغبْ ٔەرضە )ٍۀي لۇرئبْ( غب ئەگىػىڭالرهللا ا »ب: ئەگەر ئۇالرغ
 .(21)دەٍذۇ، «  ئەگىػىّىس ) تۇتمبْ ٍوٌي (غب ٍبق، ثىس ئبتب ـ ثوۋىٍىرىّىسٔىڭ دىٕي »

ثۇ ٍەردە تەلٍىذ تۀمىذٌۀگەْ. چۈٔىي تەلٍىذ، ئىٕطبٕٔىڭ ئۆزىگە ثېرىٍگەْ ئىرادە ۋە 
ۆرىذۇ. ئىرادە ۋە ئەلىٍٕي ٍوق لبتبرىذا وۆرگۀٍىه، ئىٕطبٕٔي ئەلىٍٕي ٍوق لبتبرىذا و

ئىٕطبٍٔىمتىٓ چىمىرىپ تبغٍىغبٍٔىك، ثۇ ئىىىي ٔېّەتىە خىَبٔەت لىٍغبٍٔىك ثوٌىذۇ. ثۇ ئبٍەت 
دېّەوتە. ثىراق، ٌولّبٕٔىڭ « ثوۋا ئەِەش  –ھەلىمەتٕىڭ ِۀجەضي ئبتب » ثۇ ٔولتىذا: 

ثوۋىالرٔىڭ ٍبخػي ثوٌغبْ  –ي ثوٌغبْ ئبتب ٔەضىھىتىگە ئوخػبظ، ٌولّبٔذەن ٍبخػ
 (. 19 – 12ٔەضىھەتٍىرى لوثۇي لىٍىٕىػي وېرەن ) 

ئبٔب ۋە پەرزۀت ِۇٔبضىۋىتي ھەلمىذە توختبٌغبٍٔىمىٕي  –ئبرلب ئبتب  –ضۈرىٕىڭ ئبرلىّۇ 
ئبٔىالر! ئەگەر  –ئبخىردىىي ئبٍەتٍەردىّٕۇ وۆرىۋاٌغىٍي ثوٌىذۇ. ثۇ ئبٍەتتە، ئي ئبتب 

ىڭالرغب غبپبئەت ) ٍبردەَ ( لىٍّبلچي ثوٌطبڭالر، ئۇٔىڭغب ئبخىرەتتە ئەِەش، ثۇ دۇَٔبدا پەرزۀت
تەرثىَەڭالر، ئۆرٔەن ثوٌۇغۇڭالر، ٍبخػي ٔەضىھەتٍىرىڭالر، توغرا ٍوٌغب ٍۈزٌۀذۈرۈغۈڭالر ثىٍەْ 
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ئبٔىطىغب ثوٌغبْ غبپبئىتي  –غبپبئەت لىٍىڭالر! دېّەوتە. ثۇ تەۋضىَۀي پەرزۀتٕىڭ ئبتب 
ئبٔىٕىڭ  –تەرىپىگە ئۆرۈپ چۈغۈٔۈغىىّۇ ثوٌىذۇ. ھېطبپ وۈٔي ھېچمبٔذاق ثىر ئبتب 

 ئبٔىطىغب پبٍذىطي ثوٌّبٍذۇ: –پەرزۀتىگە، پەرزۀتٕىڭ ئبتب 

 يَا أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا رَبَُّكْم َواْخَشْوا يَػْوًما ََل َٖمْزِي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َوََل َمْوُلوٌد ُىَو َجاٍز َعنْ 
نْػَيا َوََل يَػُغرَّنَُّكْم بِاللَِّو اْلَغرُ   ورُ َواِلِدِه َشْيًئا ِإفَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ َفََّل تَػُغرَّنَُّكُم اْْلََياُة الدُّ

ثۇٍرۇلٍىرىٕي ئورۇٔالظ، ِۀئي لىٍغبْ ئىػالردىٓ چەوٍىٕىع  ڭالرغب )رەثجىئي ئىٕطبٔالر! » 
غۇٔذاق ثىر وۈٔذىٓ لورلۇڭالروي، )ئۇ وۈٔذە( ئبتب  لىٍىڭالر، ِەضئۇٌىَىتىڭالرٔي ئبداثىٍەْ( 

ٔىڭ ۋەدىطي ھەلىمەتەْ ھەلتۇر، هللا ثبٌىطىغب ئەضمبتّبٍذۇ، ثبٌىّۇ ئبتىطىغب ئەضمبتّبٍذۇ، ا
ٔىڭ هللا ضىٍەرٔي ھەرگىس دۇَٔب تىرىىچىٍىىي ِەغرۇر لىٍّىطۇْ، غەٍتبٕٔىڭ ضىٍەرٔي ا

 .( 33) ٍوي لوٍّبڭالر  غب ()  ئبٌذىػى ئەپۇضىٕىڭ وەڭٍىىي ثىٍەْ ِەغرۇر لىٍىػىغب
ثەظ غەٍت » ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئبٍىتي، وبالَ ئەدەثىَبتىّىسدا خبتب ھبٌذا غەوىٍٍۀگەْ 

ئبٍەتتۇر. ئەضٍىذە ثۇ ئبٍەتٕىڭ ٌەثسىٕىڭ  – 34ھەلمىذىىي « ِەضىٍە ) ِۇغبٍَەثبتي خەِطە ( 
ەٌّەٍذىغبْ ۋە پەلەت غبھىذٌىمي ثىٍەْ غۇٔي ئېَتىػمب ثوٌىذۇوي، ھېچمبٔذاق ثىر ئىٕطبْ ثىٍ

 ئبٌالھ ال ثىٍىذىغبٍٔىمي تەوىتٍۀگەْ ِەضىٍە ثەظ ئەِەش ئۈچ:
 ئبخىرلي ضبئەت ) لىَبِەت ( ھەلمىذىىي ِەٌۇِبت. .1
 وېٍەچەوتي ئىػالر .2
 لەٍەردە ئۆٌىذىغبٍٔىك .3

ٍبِغۇرٔي » ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ لبٌغبْ ئىىىي ِبددا، ِۇٔذاق غەوىٍذە وەٌگەْ: 
ٌالھ (دۇر، رەھىٍّەردە ) ثبالٍبتمۇدا ( ِبوبٔالغمبٕٔي ثىٍگۈچي ئۇ ٍبغذۇرغۇچي ئۇ ) ئب

ِەٌۇَ ثوٌغبٔذەن، ثۇ ئىىىي جۈٍِىذە ثىٍىّٕىڭ ئبٌالھ لىال خبش لىٍىٕغبٍٔىمي «. ) ئبٌالھ (دۇر 
ئىٕطبْ ثىٍىّىٕىڭ » ۋە ئىٕطبٔذىٓ خبٌىٌ لىٍىٕغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىّٕىغبْ. ئەضٍىذە ثۇ ئبٍەت 

ئىّب لىٍىذۇ. دېّىطىّۇ ئبٍەتٕىڭ ئبخىرلي جۈٍِىطي، ضۈرىٕىڭّۇ «  چەوٍىه ئىىۀٍىىىٕي
 ئبخىرلي ضۆزىذۇر:

ھەلىمەتەْ )پۈتۈْ ئىػالرٔي( ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر، )غەٍئىٍەرٔىڭ ئىچىي ۋە تبغمي هللا ا» 
 .( 34) «  تەرەپٍىرىذىٓ( توٌۇق خەۋەرداردۇر 

 
 

 ضەثەئ ضۈرىطي

 
ئبٍەتٍىرىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ  – 20 – 15ڭ ضۈرىٕىڭ ئىطّي ثوٌغبْ ضەثەئ، ِەزوۇر ضۈرىٕى

ئبق دېڭىس ئوتتۇرىطىذىىي  –ضەثەئ دۆٌىتي ۋەلەٌىىىذىٓ ئېٍىٕغبْ. ضەثەئ، ئووَبٔۇش 
ثبھبرات ٍوٌىٕي ھبوىّىَىتي ئبضتىذا تۇتمبْ جۀۇثي ئەرەثىطتبٔذىىي ثىر دۆٌەتٕىڭ ئىطّىذۇر. 

 بٌغبْ. ئىطّي ثىٍەْ ئبت« ضەثەئ » ھەدىص ۋە تەپطىرٌەردە ثۇ ضۈرە 
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ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ثەزى ئبٍەتٍەرٔىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي 
 لبراغالر، ئۀئبَ ضۈرىطىذە ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ ئۆٌچەِگە ِۇۋاپىك وەٌّەٍذۇ.

ئەگەر خبٌىطبق ئۇالرٔي ٍەرگە » ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌغبْ ۋالتىغب وەٌطەن، ثۇ ھەلتە 
پبرچە لىٍىپ چۈغۈرگەْ ثوالتتۇق  –بضّبٕٔي ئۇالرٔىڭ ئۈضتىگە پبرچە ٍۇتمۇزىۋەتىەْ ٍبوي ئ

 – 92( ِۀىطىذىىي ئبٍەت ثىسٔي ٍىپ ئۇچي ثىٍەْ تەِىٍٕەٍذۇ. ثۇ ئبٍەت، ئىطرا  9« ) 
پبرچە لىٍىپ  –ضەْ ئېَتمبٔذەن ئۈضتىّىسگە ئبضّبٕٔي پبرچە » ئبٍەتتىىي ِۇغرىىالرٔىڭ 

 تىگە ئىگە.  ضۆزىگە ثىر جبۋاپ ِبھىَى« چۈغۈرگىٓ 
ثۇ، ضەثەئ ضۈرىطىٕىڭ ئىطرا ضۈرىطىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕىڭ دەٌىٍي. ضۈرىٕىڭ 
ِەزِۇٔىغب ئبضبضەْ، ِەزوۇر ضۈرىٕي لۇرەٍع ِۇغرىىٍىرىٕىڭ ثوٍمۇتىذىٓ وېَىٓ، دەۋەتٕىڭ 

 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر ئبرىطىغب تىسىػمب ثوٌىذۇ.   – 11
ْ فبتىھە، ئۀئبَ، وەھف ۋە فبتىر ضۈرىطىگە ئوخػبظ ئبٌالھ لب ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغب

ھەِذۇضبٔب ئېَتىع ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ. ضۈرىٕىڭ ثىرىٕچي ئبٍىتىذىٓ ِەٌۇَ ثوٌغبٔذەن، ئبخىرەتتە 
ئىجبدەت ئبخىرٌىػىذۇ، ئەِّب ئبٌالھ لب ھەِذۇضبٔب ئېَتىع داۋاٍِىػىذۇ. ثۇ دۇَٔبدىّۇ، ئۇ 

 بٌالھ لب خبضتۇر، ئبٌالھ ٔىڭ ھەلمىذۇر، ئبٌالھ ٔىڭ ِۈٌىىذۇر:دۇَٔبدىّۇ ھەِذۇضبٔب پەلەت ئ

اْلَْْمُد لِلَِّو الَِّذي َلُو َما ٓت السََّماَواِت َوَما ِٓت اْْلَْرِض َوَلُو اْلَْْمُد ٓت اْْلَِخَرِة َوُىَو اْلَِْكيُم 
 اْْلَِبْيُ 

ٔىڭ هللا ە ٔەرضە الب خبضتۇر، ئبضّبٔالردىىي ۋە زېّىٕذىىي ھەِّهللا جىّي ھەِذۇضبٔب ا» 
ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىذۇر، هللا لب خبضتۇر، اهللا ِۈٌىىذۇر، ئبخىرەتتىىي ھەِذۇضبٔبِۇ ا

 (. 1« ) ھەِّىذىٓ خەۋەرداردۇر 
وۇپۇر تېّىطي ئۈضتىذە توختبٌغبْ. ئىٕطبٕٔي ثۀذىگە  –ضۈرىٕىڭ ثىرىٕچي ثۆٌىىي ئىّبْ  

لىٍىٕغبْ. وۆز ثىٍەْ وۆرگىٍي  ٍبوي ِبددىغب لۇي ثوٌۇغمب ئېٍىپ ثبرىذىغبْ غېرىه رەت
ثىرى   –ثوٌىذىغبْ ئبٌەِٕىڭ وۆرۈّٔەٍذىغبْ ثىٍەْ، پبرچىٕىڭ پۈتۈْ ثىٍەْ، غەٍئىٍەرٔىڭ ثىر 

ثىٍەْ ۋە غەٍئىٍەرٔىڭ ئبٌالھ ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋىتي ئۈضتىذە توختبٌغبْ. ثۇ ئبرلىٍىك 
 (.  5 – 1گە ئبغذۇرىذۇ ) دىممىتىّىسٔي ِەۋجۇدىَەتٕىڭ ِۀب ۋە ِەلطەتىە ئىگە ئىىۀٍىىى

ئبضّبْ ۋە زېّىٓ ھەلمىذىىي ِەٌۇِبتٕىڭ پەلەت وۆرۈٔگۀذىٕال ئىجبرەت ئەِەضٍىىىٕي، 
ِەٌۇَ ثوٌغبٕٔىڭ ٔبِەٌۇَ ثوٌغبْ لىطّي ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا ٔبھبٍىتي ئبز ٔىطجەتتە 

 ئبٍەت، ِۇھبتبثالرغب وۆرۈّٔىگۀٍەرٔي ثىٍىع ئۈچۈْ – 9ئىىۀٍىىي تەوىتٍۀگەْ. 
 تىرىػىػمب دەۋەت لىٍىذۇ:

أَفَػَلْم يَػَرْوا ِإََّل َما بَػنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم ِمَن السََّماِء َواْْلَْرِض ِإْف َنَشْأ َٓمِْسْف ِِّبُِم 
 اْْلَْرَض َأْو ُنْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسًفا ِمَن السََّماِء ِإفَّ ِٓت َذِلَك َْلَيًَة ِلُكلّْ َعْبٍد ُمِنيبٍ 

ئبضّبْ ۋە ٍەردىٓ لبٔچىٍىه لىطّىٕي وۆرضەتىىٕىّىس، لبٔچىٍىه لىطّىٕي ئۇالرغب الر ئۇ» 
لبرىّبِذۇ؟ ئەگەر خبٌىطبق ئۇالرٔي ٍەرگە ٍۇتمۇزىّىس، ٍبوي ئبضّبٕٔي ثىٍذۈرِىگۀٍىىىّىسگە 

لب لبٍتمۇچي ھەر ثۀذە هللا ئۇالرٔىڭ ئۈضتىگە پبرچە ـ پبرچە لىٍىپ چۈغۈرىّىس. ثۇٔىڭذا ا
 (. 9« ) ٔىڭ لۇدرىتىٕي وۆرضىتىذىغبْ( دەٌىً ثبر هللا تتە )ائۈچۈْ ئەٌۋە



 

 243 

ثۇٔىڭ ٔەتىجىطىذە ئېرىػىذىغبْ وۈچ ۋە ئىّىبٕٔي ِەۋجۇدىَەتٕىڭ ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىگە 
ِبش ھبٌذا ئىػٍەتىىٍىّۇ ثوٌىذۇ، ئۇٔىڭ ئەوطىچە ئىػٍەتىىٍىّۇ ثوٌىذۇ. ضۈرىذە ثۇ ئىىىي 

 ئەھۋإٌىڭ تبرىختىىي ئۆرٔەوٍىرى ثېرىٍگەْ:
لۇدرەتٕي ِەۋجۇدىَەتٕىڭ ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىگە ِبش ھبٌذا ئىػٍىتىػتە داۋۇد  –. وۈچ 1

پەٍغەِجەرٔىڭ ضەٌتۀەتي، وۈچ ۋە  -ۋە ضۇالٍّبْ ئۆرٔەوٍىرى ثېرىٍگەْ. ثۇ ئىىىي ھۆوۈِذار 
(. ثۇٔىڭ ئۈچۈْ  14 – 10ضەٌتۀەت ئەخاللىغب لۇرئبْ ئۈٌگە لىٍىپ وۆرضەتىەْ ئۆرٔەوتۇر ) 

بْ ثىر ٔەرضە ثبر. ٍۀي، وۈچ ئەخاللي. وۈچ، وۈچ ئەخاللي ثىٍەْ ثىرٌىىتە غەرت ثوٌغ
ئىػٍىتىٍطە، تبغالر ۋە تبغالر، ثۆرىٍەر ۋە لۇغالرٔىڭ ھەر ثىرى ثۇ ھبوىّىَەتٕىڭ ئەِرى ئبضتىذا، 

ئي تبغالر! ئي لۇغالر! » ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرغبْ ثىرەر ئبٍەتىە ئبٍٍىٕىذۇ. 
( ئەِىرى ٔېّىذىگەْ چوڭمۇر ِۀىگە ئىگە! ھەزرىتي  10« ) زىغب ئبۋاز لوغۇڭالر! ئۇٔىڭ ئبۋا

داۋۇدٔىڭ ئبۋازىغب ئبۋاز لوغۇظ ئۈچۈْ تبغالرٔىڭ رەثجي تبغالرغب ئەِىر لىٍىۋاتىذۇ. ھەزرىتي 
ضۇالٍّبٕٔىڭ ئەِرىگە غبِبي ثوٍطۇٔذۇرۇپ ثېرىٍگەْ. ضبرإٍىڭ ثبغچىطىذە ِبثەتٍەر، 

ٍەر ۋە وۆٌٍەر ثبر ئىذى. ٌېىىٓ ِەزوۇر ئبئىٍە ثۇ ِۈٌىٕىڭ ھەِّىطىٕي ھەٍىەٌٍەر، وۆٌچەو
 (.  12تۇزوورٌۇق ئۈچۈْ ئەِەش، غۈوۈر ئۈچۈْ ئىػٍەتّەوتە ئىذى ) 

لۇدرەتٕي ِەۋجۇدىَەتٕىڭ ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىگە زىت ھبٌذا ئىػٍىتىػتە ضەثەئ  –. وۈچ 2
ىٍىع ِەلطىتىٕي ٔەزەردە تۇتّىغبْ دۆٌىتي ِىطبي لىٍىپ وۆرضىتىٍگەْ. ِەۋجۇدىَەتٕىڭ ٍبرىت

لۇدرەت ۋە ھبوىّىَەت ثىر ثبالغب ئبٍٍىٕىذۇ، زاۋاٌٍىممب ٍوي  –ثىر ھبوىّىَەتٕىڭ ئىٍىىذىىي وۈچ 
 (.  21 – 15ئبچىذۇ ) 

ثىراق ثۇ ئۆرٔەوٍەرٔىڭ ئوخػبظ ثىر ٔولتىطي ثبر. ٍۀي، دۇَٔبٌىك ھەر ھبوىّىَەت 
ِۇتٍەق ھبوىّىَىتي ۋە ئبخىرەتٕىڭ ئەثەدىٌ  ئۆتىۈٔچىذۇر، ئەثەدىٌ ثوٌغبْ ئبٌالھ ٔىڭ

 ضبئبدىتىذۇر. ثۇ ضبئبدەت پەلەت تىرىه ثوٌغبْ ثىر ئبٌالھ ئېتىمبدى ثىٍەْ لوٌغب وېٍىذۇ. 
ھبوىّىَەتٕىڭ ئۆتىۈٔچي ئىىۀٍىىي لبٔۇٔي. ثۇ لبٔۇْ، ضۇٌتبْ ضۇالٍّبٕٔىڭ ھبوىّىَىتي 

ىر دۆٌەتٕىڭ ثەھەٍۋەت ۋە ئۈچۈّٔۇ ئوخػبظ وۈچىە ئىگە. تىٍالرغب داضتبْ ثوٌغبْ ث
پبراضەتٍىه ھۆوۈِذارى ثوٌغبْ ضۇالٍّبْ پەٍغەِجەرٔىّۇ ٔىھبٍەت ئۆٌۈَ وېٍىپ تبپمبٔىذى. 

(. ثۇ  14ئۇٔىڭ جىطّىٕي ٍەرگە ٍىمىتمبْ ٔەرضە، ھبضىطىٕي ٍەپ تۈگەتىەْ لۇرت ئىذى ) 
بْ ضۇالٍّبْ ٔولتىذا ئبٍەت ِۇھبتبثىغب ِۇٔذاق دېّەوتە: ئي ئىٕطبْ! جبھبٔغب ضۇٌتبْ ثوٌغ

ثوٌطبڭّۇ ئۆٌۈَ ضېٕي تبپىذۇ، ئۇٔىڭذىٓ لبچبٌّبٍطەْ. ۋالتي وەٌگۀذە ضېٕي ثىر لۇرۇت 
 ٍىمىتبالٍذۇ. 

ضەثەئ دۆٌىتىٕي ھەزرىتي داۋۇد ۋە ضۇالٍّبْ دۆٌىتىذىٓ پەرلٍۀذۈرۈپ تۇرغبْ ٔەرضە، وۈچ 
ھەر ھبوىّىَەت (. وۈچ ئەخاللىذىٓ ِەھرۇَ ثوٌغبْ  21 – 15ۋە ھبوىّىَەت ئەخاللي ئىذى ) 

» پبرچە ثوٌۇپ وەتىۀىذى. رەثجىّىس ِۇٔذاق دەٍذۇ:  –ضەثەئ دۆٌىتىگە ئوخػبظ پبرچە 
 (.   19« )  ئۇالرٔي ثىس )وېَىٕىي وىػىٍەرگە( چۆچەن لىٍىپ لبٌذۇردۇق

( ۋە غېرىىٕىڭ  27 – 22ثۇ تبرىخي ئۆرٔەوٍەردىٓ وېَىٓ تەۋھىذ چبلىرىمي تەورارٌىٕىذۇ ) 
 ه ثىر ئىٕطبٔىَەت ۋىرۇضي ئىىۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ. ٔبھبٍىتي خەتەرٌى

ثىۋاضتە رەضۇٌۇٌالھمب لبرىتىٍىذۇ ۋە ئەۋەتىٍىع غبٍىطىٕي ئەضىەرتىذۇ:  خىتبةئبٔذىٓ 
 (.  28خوغخەۋەر ثەرگۈچي ۋە ئبگبھالٔذۇرغۇچي ثوٌۇظ ) 
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ضۈرىذە ثوزەن لىٍىٕغبٔالر ثىٍەْ چوڭچىٍىك لىٍغۇچىالرٔىڭ ھېطبة وۈٔي رەثجىٕىڭ 
(، غۇ ئەثەدىٌ  36 – 31وزۇرىذىىي تەِطىٍي دىئبٌوگٍىرى ٔەلىً لىٍىٕىع ثىٍەْ ثىرگە ) ھ

 ھەلىمەت ثۇ ٔولتىذا ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ:

ِئَك َوَما أَْمَواُلُكْم َوََل أَْوََلدُُكْم بِالَِِّت تُػَقرُّْبُكْم ِعْنَدنَا زُْلَفى ِإَلَّ َمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاِْلًا فَُأولَ 
 اُء الضّْْعِف ِبَا َعِمُلوا َوُىْم ِٓت اْلُغرُفَاِت َآِمُنوفَ َْلُْم َجزَ 
ِبٌٍىرىڭالر ۋە ثبٌىٍىرىڭالر ضىٍەرٔي ثىسگە ٍېمىٕالغتۇراٌّبٍذۇ، پەلەت ئىّبْ ئېَتمبْ ۋە » 

ٍبخػي ئەِەي لىٍغبٔالرغب لىٍغبْ ئەِەٌٍىرى ئۈچۈْ ھەضطىٍەپ ضبۋاة ثېرىٍىذۇ، ئۇالر 
« )ھەر لبٔذاق وۆڭۈٌطىسٌىىتىٓ( ئەِىٓ ثوٌغبْ ھبٌذا تۇرىذۇ  )جۀٕەتٕىڭ( ئېطىً ئۆٍٍىرىذە

 (37 ). 
ثۇ ئبگبھالٔذۇرۇغالردىٓ وېَىٓ، ئىٕطبٔغب ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىذىٓ تۆۋۀذىىىذەن ٔەضىھەت 
لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ئبرلىٍىك ئىٕطبٔغب ھەر دائىُ ئبٌالھ ٔىڭ ٔبزارىتي ئبضتىذا ئىىۀٍىىىٕي 

 ئەضىەرتىذۇ:

 ا َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْف تَػُقوُموا لِلَِّو َمثْػََن َوفُػَراَدىُقْل ِإٔمََّ 
وي ، ٍبِەٍٍي ثبغمىالر ثىٍەِْەْ ضىٍەرگە ثىر ئىػٕي تەۋضىَە لىٍىّەْ: ضىٍەر »ئېَتمىٕىي، 

غۇڭالردىٓ لەتئىَٕەزەر، ئبٌالھ ٔىڭ ھوزۇرىذا تۇرىۋاتمبٍٔىمىڭالرٔي ھەرگىس تۇرۇٍبٌغۇز 
 .( 46)  «ئۇٔتۇِبڭالر 

(  49ەلٕىڭ ئەثەدىٌ، ثبتىً ) ضبختب (ٔىڭ ئۆتىۈٔچي تەثىئىتي ئەضٍىتىٍگۀذىٓ وېَىٓ ) ھ
 وەٌگەْ ثۇ ئبٍەت، ھىذاٍەتٕىڭ ِبھىَىتىگە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئبغذۇرىذۇ:

(  ثۇ ئەگەر ئبزضبَ ئبزغبٍٔىمىّٕىڭ زىَىٕي ئۆزۈِگىذۇر، ئەگەر ھىذاٍەت تبپطبَ ) »
ھەلىمەتەْ ئبڭالپ تۇرغۇچىذۇر، هللا ئبٔىٕىڭ ضەۋەثىذىٕذۇر، اىّٕىڭ ِبڭب ۋەھَي لىٍغبْ لۇرەثجر

 .( 50)  «  ٍېمىٕذۇر
ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ثۆٌىىىٕي، ھېطبپ وۈٔىٕىڭ دەھػىتىٕي لۇرئبٔذا ئەڭ ٍبخػي تەضۋرىٍەپ 

 ثەرگەْ تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەر تەغىىً لىٍىذۇ:

( َوقَاُلوا َآَمنَّا بِِو َوَأَنَّ َْلُُم 51َقرِيٍب ) َوَلْو تَػَرى ِإْذ َفزُِعوا َفََّل فَػْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكافٍ 
( َوَقْد َكَفُروا بِِو ِمْن قَػْبُل َويَػْقِذُفوَف بِاْلَغْيِب ِمْن َمَكاٍف بَِعيٍد 52التػََّناُوُش ِمْن َمَكاٍف بَِعيٍد )

(53) 
چىذىغبْ ٍەر لورلۇپ لب ي وۇوۇٌىطىذىٓ چىڭ تۇتۇٌغبْ،ئۇالرٔضەْ  ئەضٍىذە» 
«  ئىّبْ ئېَتتۇق (: »ِبٔب ثۇ ۋالىتتب  ئۇالر )، ھبٌىتىٕي ثىر وۆرگەْ ثوٌطبڭ ۋاتمبْتبپبٌّبٍ
ھېچمبٔذاق جبپب تبرتّبً لبٔذالّۇ ٔىجبتٍىممب ئېرىػطۇْ؟ ٍىراق جبٍذىٓ  ثۇٔچەدەٍذۇ، 

ۋە ) دۇَٔبدىٓ ئىجبرەت ( ٍىراق ثىر جبٍذىٓ ئۇالر ئىٍگىرى ئۇٔي ئىٕىبر لىٍغبْ ھبٌجۇوي، 
 – 51« ) ىگۀىذى غەٍت ئۈضتىذە لبرىطىغب ضۆزٌ برەت ئىذراوتىٓ ھبٌمىغبْئبخىرەتتىٓ ئىج

53 .) 
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 زۇِەر ضۈرىطي
 

ئبٍەتٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ زۇِەر ) زۇِرەٌەر / گۇرۇپپىالر ( وەٌىّىطي  – 73 – 71ضۈرە 
 ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 

ي ٔەضىً ھەزرىتي ئبئىػەدىٓ ٔەلىً لىٍىٕغبْ ثىر رىۋاٍەتىە ئبضبضەْ، ضۈرىٕىڭ تۇٔج
 (. 3234دەۋرىذىال ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبٍٔىمىٕي ئېَتبالٍّىس ) تىرِىسى، تەپطىر، 

فىرۇزئبثبدى، ضۈرىٕىڭ ئىىىىٕجي ثىر ئىطّي ثبرٌىمي ھەلمىذە توختبٌغبْ. ٍۀي، غۇراف 
ٔىڭ وۆپٍىه غەوٍي. ثۇ ئىطىُ ضۈرىٕىڭ «غۇرفە » ِۀىطىذىىي « ئۆً » ضۈرىطي. غۇراف، 

لەۋەت ھبٌذا ثىٕب  –ئبضتىذىٓ دەرٍبالر ئېمىپ تۇرغبْ، لەۋەت » ە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئبٍىتىذ – 20
ئىجبرىطىذىٓ ئېٍىٕغبْ. تبثىئىٕالردىٓ ۋەھت ة. « لىٍىٕغبْ جۀٕەت ضبراٍٍىرى ) غۇراف ( 

وىُ ئبٌالھ ٔىڭ ِەخٍۇلٍىرى ھەلمىذىىي ھۆوۈٍِىرىٕي ثىٍّەوچي ثوٌطب، غۇراف » ِۇٔەثجىھ، 
 دېگەْ ) ثەضبئىر (.   «  ضۈرىطىٕي ئولۇضۇْ

ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي ثەزى 
رىۋاٍەتٍەرٔىڭ دەٌىٍي ٍوق. ثۇ رىۋاٍەتٍەر ئۀئبَ ضۈرىطىذە ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ ئۆٌچەٍِەرگە 

 ِبش وەٌّەٍذۇ. 
ىٍّبلتب. ضۈرىٕىڭ ئۇزۇْ ( ئىپبدىطي، ئىجرەتٕي ئىّب ل 10« ) ئبٌالھ ٔىڭ ٍېرى وەڭرىذۇر » 

ئبٍەتٍەردىٓ تەغىىً لىٍىٕىع ئۇضٍۇثي، ئۇٔىڭ ھەثەظ ھىجرىتىذىٓ زىَبدە ِەدىٕە 
ِۇئّىٓ ضۈرىٍىرى  –ھىجرىتىٕي وۆرضەتّەوتە. تۇٔجي تەرتىپٍەرٔىڭ ھەِّىطىذە ضەثەئ 

ئبرىطىغب تىسىٍغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ضۈرىٕىڭ لۇرەٍع ثوٍمۇتىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي 
ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر لبتبرىغب تىسىػمب  – 11تىذۇ. ثۇ ضۈرىٕي ٔۇثۇۋۋەتٕىڭ وۆرضى

 ثوٌىذۇ. 
ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي ئىطالَ ئەلىذىطىٕىڭ ئبضبضىٌ تۈرىىي ثوٌغبْ تەۋھىذ ثوٌۇپ، 

 تەۋھىذ ۋە غېرىه ھەلمىذە توختبٌغبْ. 
ٔىڭ، ئىّبْ ثىٍەْ وۇپۇر، ضۈرە ۋەھىَٕىڭ ِۀجەضي تەوىتٍۀگەْ ھبٌذا ثبغالٔغبْ. ئبٌالھ 

تەۋھىذ ثىٍەْ غېرىىٕىڭ تەڭ ِەۋجۇت ثوٌىػىغب ٍوي لوٍىػىٕىڭ ھېىّىتي ٔېّە؟ دېگەْ 
ضوئبٌغب ثۇ ضۈرە جبۋاپ ثەرِەوتە. ثۇ جبۋاپٕي ثەرگۀذە، پەٌطەپىٕىڭ ئەڭ لەدىّمي 

« ھېىّەت » گە لبرىتب، «ٍبخػي ۋە ٍبِبٕٔىڭ تەثىئىتي » تېّىٍىرىذىٓ ثىرى ثوٌغبْ 
ەزٌىه ثىر ِۇالھىسە ئۇضٍۇثىٕي ئوتتۇرىغب لوٍىذۇ. تۆۋۀذىىي ثبالغەت ثىٍەْ توٌغبْ ِەرو

 ئبٍەت ثۇ ھەلتە وەڭ دائىرىٍىه ِۀىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ:

خََّر َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَْقّْ يَُكوُّْر اللَّْيَل َعَلى النػََّهاِر َويَُكوُّْر النػََّهاَر َعَلى اللَّْيِل َوسَ 
( َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة 5الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلّّ َٖمْرِي ِْلََجٍل ُمَسمِّى َأََل ُىَو اْلَعزِيُز اْلَغفَّاُر )
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َها َزْوَجَها َوأَنْػَزَؿ َلُكْم ِمَن اْْلَنْػَعاـِ ََثَانَِيَة أَْزَواٍج َ٘مُْلُقُكْم ٓت بُطُوِف أُمََّهاتِ  ُكْم َخْلًقا ُّتَّ َجَعَل ِمنػْ
 (6 )ِمْن بَػْعِد َخْلٍق ٓت ظُُلَماٍت َثََّلٍث َذِلُكُم اللَُّو رَبُُّكْم َلُو اْلُمْلُك ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو فََأَنَّ ُتْصَرُفوفَ 

وېچىٕي هللا ٍبراتتي. ا ثەٌگىٍىه ثىر ِەلطەت ئۈچۈْئبضّبٔالرٔي ۋە زېّىٕٕي هللا ا» 
 وۈْ ثىٍەْ ئبٍٕي ئۆز ئولىذاهللا ىرگۈزىذۇ، اوۈٔذۈزگە وىرگۈزىذۇ ۋە وۈٔذۈزٔي وېچىگە و

ثەٌگىٍىه لبٔۇٔىَەتىە  ئبٍٍىٕىپ تۇرىذىغبْ(  ٍۀي لىَبِەتىىچە ِۇئەٍَەْ ۋالىتمىچە )
( غبٌىجتۇر. )ثۀذىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي  ئۆز ئىػىذاهللا ٍۀي ا ، ثىٍىڭالروي، ئۇ )ىدثوٍطۇٔذۇر

ىٓ ٍبراتتي، ئبٔذىٓ ئۇٔىڭذىٓ ئۇٔىڭ ضىٍەرٔي ثىر ئبدەِذهللا توٌىّۇ ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر. ا
تۆگە، وبال، لوً، ئۆچىىذىٓ )  ( ٍبراتتي ۋە ھبٍۋأالردىٓ ضەوىىسٔي ٍۀي ھەۋۋأي جۈپتىٕي )

ضىٍەرٔي ئبٔبڭالرٔىڭ لبرٔىذا ثىر هللا ضىٍەر ئۈچۈْ ٍبراتتي، ا ( ئەروەن ـ چىػي ثوٌۇپ جەِئي ضەوىىس
ٍۀي ئبثىّۀىٌ، ئبٔذىٓ ٌەختە لبْ، ئبٔذىٓ  ھبٌەتتىٓ ٍۀە ثىر ھبٌەتىە تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇپ )

ٍۀي ثبالھەِراھىٕىڭ پەردىطي،  (، ئۈچ لبراڭغۇٌۇق ) پبرچە گۆظ ثبضمۇچٍىرىغب ثۆٌۈپ
ىڭالردۇر، ەثجضىٍەرٔىڭ رهللا ( ئىچىذە ٍبرىتىذۇ، ئۀە غۇ ا ثەچچىذاْ ۋە ئبٔىٕىڭ لورضىمي

ئۇٔىڭغب ئىجبدەت  ر، لبٔذالّۇ )لب خبضتۇر، ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇهللا پبدىػبھٍىك ا
 (. 6 – 5« )  ( ثۇرۇٌۇپ وېتىطىٍەر لىٍىػتىٓ ئۇٔىڭذىٓ غەٍرىَگە چولۇٔۇغمب

ثىر ثبالغەت غبھ ئەضەرى ثوٌغبْ ثىر ئبٍەتتە، ھەَ ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ئېٍېّېٕىتٍىك ٍبرىتىٍىع 
ئبٔب لوضمىذىىي جەرٍبٔىٕىڭ ئەڭ ئۇٌىغب، ھەَ ثىئوٌوگىٍَىه ٍبرىتىٍىػىٕىڭ ثبغالٔغۇچىغب، ھەَ 

تۆرەٌّىٍىه ٍبرىتىٍىع ثبضمۇچٍىرىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ِەٌۇِبتالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ 
 (6  .) 

ثىٍىّٕىڭ ثىٍىُ ئەخاللىذىٓ ئبٍرىالٌّبٍذىغبٍٔىمىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه گۈزەي ثىر 
« ثوالِذۇ؟  ثىٍىذىغبٔالر ثىٍەْ ثىٍّەٍذىغبٔالر ثبراۋەر »ئبگبھالٔذۇرۇظ ثۇ ضۈرىذە وەٌگەْ: 

(. ئۇٔذالتب، ٔېّىٕي ثىٍگۀٍەر ثىٍەْ ثىٍّىگۀٍەر؟ ئبٍەتٕىڭ ئبٌذىذا ثۇ ضۇئبٌٕىڭ جبۋاثي  9) 
دېگەْ « ھبغىَەت » دېگەْ ٔېّە ضوئبٌغب، لۇرئبْ « ثىٍىُ » ثېرىٍگەْ: رەثجىٕي! ثۇ ِۀىذە 

بٌذىذا ئۆزىٕىڭ جبۋاپٕي ثېرىذۇ. ٍۀي، ئبٌالھ ٔىڭ ئۇٌۇغٍىمىٕي ثىٍىع ۋە ئۇٔىڭ ئۇٌۇغٍىمي ئ
 ھەددىٕي ثىٍىػتۇر.

(. ٍۀي،  11تۇر ) «ئىخالش » ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئەڭ ئبضبضٍىك غەرت ثوٌغبْ ٔەرضە 
ئەلىذىٕي ئبٌالھ لب خبش لىٍغبْ ھبٌذا پەلەت ئبٌالھ لىال ئىجبدەت لىٍىػتۇر. ِبٔب ثۇ ئىخالضٕىڭ 

 ضٕي وۆرضىتىذۇ.لۇرئبٔذىىي ئىساھبتي. ٍۀي، ئىخالش، لۇرئبٔغب وۆرە تەۋھىذدە ئىخال
« ئېتىمبدٔي ضبپ، ضەِىّىٌ ۋە خبٌىص ھبٌذا ئىجبدەتٕي ئبٌالھ لب خبش لىٍىع » تەۋھىذ، 

ئىٕطبٕٔىڭ « خۇدىٕي ٍولۇتۇپ لوٍۇظ (. »  2،3،11،14لبٍتب تەورارالٔغبْ )  –غەوٍىذە لبٍتب 
غېرىه (. ضۈرىذە تەۋھىذ ثىٕبضىٕي ثۇزغۇٔچىٍىممب ئۇچراتمبْ  15ئەڭ چوڭ ٍولۇتۇغىذۇر ) 

(. ھەر تۈرٌۈن  67-46،62-33،38،43چۈغۀچىطي ئبٍرىُ ثىر تېّب ضۈپتىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 
ئبٌالھ » دەپ ثىٍّىگەْ چۈغۀچىگە ثېرىپ تبلىٍىذۇ. « ئبٌالھ ٔي ٍېتەرٌىه » غېرىه 

ئبٍەت ِبٔب ثۇ ئبزغۇْ چۈغۀچىٕي رەت  – 36دېگەْ « ثۀذىطىگە ٍېتەرٌىه ئەِەضّۇ؟ 
 لىٍىذۇ.
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تىە تبٌىپ ثوٌغبٔالرٔىڭ ئىٕطبٍٔىك تبرىخي ثوٍىٕچە ئەڭ چوڭ ضۈپىتي ثوٌغبْ ثىر ھەلىمە
ئەۋزەٌٍىه ثۇ ضۈرىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ٍۀي، ضۆزٔىڭ ئەڭ ٍبخػىطىٕي ئبڭالظ ۋە ئەڭ 

 (. 18ٍبخػىطىغب ئەگىػىع ) 
زۇِەر ضۈرىطي، ۋەھىَٕىڭ ئىىىي لۇتۇپٍۇق ثبٍبْ ئۇضٍۇثي ئەڭ وۆپ ئۇچراٍذىغبْ 

. غۇڭب لۇرئبٕٔىڭ زىت لۇتۇپٍۇق ئۇضٍۇثىغب ئۆرٔەن ثوٌغبْ ئبٍەت ثۇ ضۈرىذە ٍەر ضۈرىذۇر
 ئبٌغبْ:

ُّتَّ  اللَُّو نَػزََّؿ َأْحَسَن اْلَِْديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِِّبًا َمثَاِنَ تَػْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُلوُد الَِّذيَن َ٘مَْشْوَف رَبػَُّهمْ 
 تَِلنُي ُجُلوُدُىمْ 

ثىرضي ٍۀە ثىرضىٕي غىپي وەٌتۈرۈپ ، اٍٍىمي ثوٌغبْ لۇرئبٕٔيڭ ئەڭ چىرضۆزٌەرٔىهللا ا» 
ثۇ غۇٔذاق ثىر  )ضۈپىتىذە ٔبزىً لىٍذى.  خىتبةلۇتۇپٍۇق ثىر  ئىىىيتەورارالٔغبْ، 

ٔىڭ هللا وىػىٍەرٔىڭ ثەدۀٍىرى تىترەٍذۇ، ئبٔذىٓ ا ئەٍّىٕىذىغبْ رەثجىذىٓ( تۇروي خىتبث
تىگە دائىر ئبٍەتٍەر تىالۋەت لىٍىٕغبْ ٔىڭ رەھّىتي، ِەغپىرىهللا ٍۀي ا زىىرى ئۈچۈْ )

 .(  23« )  ( ئبراَ تبپىذۇ (، ئۇالرٔىڭ ثەدۀٍىرى ۋە دىٍٍىرى ٍۇِػبپ ) چبغذا
ئىالھىٌ ۋەھىٌ ٔېّە ئۈچۈْ ضۆزٔىڭ ثبرٌىك ئىّىبٍٔىرىٕىڭ ھەِّىطىٕي پۈتۈٍٔەً وەڭ » 

 بٍەتتە ثىٍەٌەٍّىس:ضوئبٌىٕىڭ جبۋاثىٕي ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ ثىر ئ« دائىرىذە ئىػٍىتىذۇ؟ 

 َوَلَقْد َضَربْػَنا لِلنَّاِس ٓت َىَذا اْلُقْرَآِف ِمْن ُكلّْ َمَثٍل لََعلَُّهْم يَػَتذَكَُّروفَ 
ثىس وىػىٍەرٔي ۋەز ـ ٔەضىھەت ئبٌطۇْ دەپ، ثۇ لۇرئبٔذا ئۇالرغب تۈرٌۈن ِىطبٌالرٔي » 

 (.  27)  « ثبٍبْ لىٍذۇق
ضەْ » طبْ ئىىۀٍىىىٕي ئەضىەرتىٍگەْ ضۈرىذە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۆٌۈٍِىه ثىر ئىٕ

ثىر وۈٔي وېٍىذۇ » ( ئبٍىتي،  30) « ھەلىمەتەْ ئۆٌىطەْ، ئۇالرِۇ ھەلىمەتەْ ئۆٌىذۇ 
 ئىّبضىٕي ئەوص ئەتتۈرِەوتە. « پەٍغەِجەرٌەرٔىّۇ ۋە ئىٕىبر لىٍغبٔالرٔىّۇ ھېطبثمب تبرتىّىس 

بْ ئبٍەتٍىرى ثبر. ثۇ ھەر لۇرئبٕٔىڭ ھەَ خوغخەۋەر ثېرىذىغبْ ، ھەَ ئبگبھالٔذۇرىذىغ
ئىىىي ئبٍەت گۇرۇپپىطي ئىٕطبٔغب ثىر رەھّەتتۇر. چۈٔىي ئۇٔىڭ ِەلطىتي ئىٕطبٕٔي 
ئبگبھالٔذۇرۇغتۇر. لۇرئبٔذا ٍەر ئبٌغبْ خوغخەۋەر ثەرگۈچي ئبٍەتٍەرٔىڭ ثەٌىىُ ثىرىٕچىطي 

 تۆۋۀذىىي ئبٍەتتۇر:

ُهْم َأْسَوأَ الَِّذي َعِملُ   وا َوَٖمْزِيَػُهْم َأْجَرُىْم بَِأْحَسِن الَِّذي َكانُوا يَػْعَمُلوفَ لُِيَكفَّْر اللَُّو َعنػْ
ئۇالرٔىڭ ئەڭ ٍبِبْ ئەِەٌٍىرىٕي ٍولمب چىمىرىذۇ، ئۇالرغب لىٍغبْ ئەڭ ٍبخػي هللا ا» 

 (.  35)   « ئەِەٌٍىرى ثوٍىچە ضبۋاة ثېرىذۇ
خوغخەۋەر، ئىٕطبٕٔىڭ لىٍغبٍٔىرىٕىڭ ئەڭ ٍبخػىطي ثىٍەْ ِۇوبپبتٍىٕىػي ھەلمىذىىي ثۇ 

تېخىّۇ ٍبخػىٕي ۋۇجۇدلب چىمىرىع ئۈچۈْ تىرىػىػغب ٍېتەرٌىه ضەۋەپتۇر. ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبْ 
« وەرىُ ثوٌىػي » ئەِەٌٍىرىٕي ئەڭ ٍبخػىطي ئۈضتىذىٓ ِۇوبپبتالٍذىغبٍٔىمىٕي، پەلەت 

 ثىٍەْ ئىساھٍىغىٍي ثوٌىذۇ.
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ئبٌالھ ثۀذىطىگە » لتب: ئىٕطبْ ٍۈرىىىٕي تىترىتىذىغبْ ئۇ ضوئبي ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌّب
ٍېتەرٌىه ئەِەضّۇ؟ ئېَتىپ ثېمىڭە، ئبٌالھ ثۀذىطىگە ٍېتەرٌىه « ٍېتەرٌىه ئەِەضّۇ؟ 

 ثوٌّىطب، وىُ ٍېتەرٌىه ثوٌىذۇ؟ ٔېّە ٍېتەرٌىه ثوٌىذۇ؟
ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي ِۇھبتبثىغب ئەدەثٕي تەۋضىَە لىٍغبْ ئۇضٍۇثي، ھەِّىّىسٔىڭ لۇٌىمىذا 

  جبراڭالپ تۇرىػي وېرەن:

 ُقْل يَا قَػْوـِ اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإِنّْ َعاِمٌل َفَسْوَؼ تَػْعَلُموفَ 

ەِگە ڭالر، ِۀّۇ ئۆزەڭالرغب ٍبرىػىذىغبٕٔي لىٍىئي لەۋِىُ! ضىٍەر ئۆز »ئېَتمىٕىي، 
 ضىٍەر ئۇزۇٔغب لبٌّبً خبرٌىغۇچي ئبزاثٕىڭ وىّگە وېٍىذىغبٍٔىمىٕي ٍبرىػىذىغبٕٔي لىٍىّەْ.

 .( 39) « رثىٍىطىٍە
ئۆٌۈِگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ِەٌۇِبتىّىس ٔبھبٍىتي ئبز ثوٌۇپ، ثۇ غەوىٍذە داۋاٍِىػىذۇ. چۈٔىي 
ئۆٌۈَ ِبددىٌ دۇَٔب ئبخىرٌىػىپ ِۀىۋى دۇَٔب ثبغالٔغبْ ثىر ثوضۇغىذۇر. ئۇ ثوضۇغب ھەلمىذە 

 ّبلتب:پەلەت ۋەھىٌ ئبرلىٍىمال ثىر ٔەرضە ثىٍەٌەٍّىس. تۆۋۀذىىي ئبٍەت ثۇ ھەلتە توختبٌ

َها اْلَموْ  َا َوالَِِّت َلَْ ََتُْت ٓت َمَناِمَها فَػُيْمِسُك الَِِّت َقَضى َعَليػْ َت اللَُّو يَػتَػَوْتَّ اْْلَنْػُفَس ِحنَي َمْوِِ
 َويُػْرِسُل اْْلُْخَرى ِإََّل َأَجٍل ُمَسمِّى ِإفَّ ٓت َذِلَك َْلَيَاٍت لَِقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروفَ 

ئۇالرٔىڭ جبٍٔىرىٕي ئبٌىذۇ، ئۆٌّىگۀٍەرٔىڭ هللا ٍىرىذا، ائىٕطبٔالر ئۆٌىذىغبْ چبغ» 
(  ٍۀي ئەجىٍي ٍەتىۀٍەر جبٍٔىرىٕي ئۇخٍىغبْ چبغٍىرىذا ئبٌىذۇ، ئۆٌۈِگە ھۆوۈَ لىٍىٕغبْ )

ٍۀي ئەجىٍي  ٔىڭ جبٍٔىرىٕي تۇتۇپ لېٍىپ، لبٌغبٔالرٔىڭ جبٍٔىرىٕي ِۇئەٍَەْ ۋالىتمىچە )
ٔىڭ لۇدرىتىٕي هللا ا ىىر ٍۈرگۈزىذىغبْ لەۋَ ئۈچۈْ )( لوٍۇپ ثېرىذۇ، ثۇٔىڭذا پى ٍەتىۈچە

 .( 42)  « ( ٔۇرغۇْ ئبالِەتٍەر ثبر وۆرضىتىذىغبْ
ئۆٌۈِگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثۇ ئبٍەت ۋە ثۇ ٍەرگىچە داۋاَ لىٍغبْ ئبٍەتٍەر، ِۇغرىىالرٔىڭ 
غبپبئەت چۈغۀچىطىٕي ٍېّىرىپ تبغالغٕي ِەلطەت لىٍغبْ. لۇرئبٔذىىي پۈتۈْ غبپبئەت 

ئبٍەت ئبضبضىذا چۈغۈٔۈٌىػي وېرەن. غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە،  – 44ٍىرى، زۇِەر ضۈرىطي ئبٍەت
ئبٌالھ لب تەضٍىُ ثوٌغبٍٔىمىٕي داۋا لىٍغبْ ِۇضۇٌّبٔالرِۇ ئۆزىذىىي غبپبئەت چۈغۀچىطىٕي ثۇ 

 ئبٍەت ئبضبضىذا غەوىٍٍۀذۈرۈغي الزىُ:

يًعا لَُو ُمْلُك السََّما  َواِت َواْْلَْرِض ُّتَّ إِلَْيِو تُػْرَجُعوفَ ُقْل لِلَِّو الشََّفاَعُة َجَِ

ٔىڭ ئىٍىىذىذۇر، ئبضّبٔالرٔىڭ ۋە زېّىٕٕىڭ هللا غبپبئەتٕىڭ ھەِّىطي ا» ئېَتمىٕىي 
 (. 44)  « ٔىڭ دەرگبھىغب لبٍتۇرۇٌىطىٍەرهللا لب خبضتۇر. ئبٔذىٓ ضىٍەر اهللا پبدىػبھٍىمي ا
 ىرىذىٓ ثىرى:ئبٍىتىّۇ لۇرئبٕٔىڭ خوغخەۋەر ثەرگۈچي ئبٍەتٍ – 53ضۈرىٕىڭ 

نُ  وَب ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْػُفِسِهْم ََل تَػْقَنُطوا ِمْن َرْْحَِة اللَِّو ِإفَّ اللََّو يَػْغِفُر الذُّ
يًعا ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ   َجَِ

ئي (  پگۇٔبھالرٔي لىٍىۋېرى ) »( ئېَتمىٕىي،  ئي ِۇھەِّەد! ِېٕىڭ تىٍىّذىٓ ) » 
ھەلىمەتەْ هللا ٔىڭ رەھّىتىذىٓ ئۈِىذضىسٌۀّەڭالر. اهللا لىٍغبْ ثۀذىٍىرىُ! ا ھبٍبتىٕي ئىطراپ
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ٔبھبٍىتي هللا ( جىّي گۇٔبھٍىرىٕي ِەغپىرەت لىٍىذۇ، غۈثھىطىسوي، ا خبٌىغبْ ئبدەِٕىڭ )
 .( 53)  «ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر، ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر 

ثوٌغبْ ِۇئّىٍٕەرٔىڭ جۀٕەتىە وىرىػي ۋە  ضۈرىٕىڭ ئبخىرىذىىي جۀٕەتىە الٍىك
جۀٕەتتە لىسغىٓ لبرغي ئېٍىٕىػي تەضۋىرٌۀگەْ جۀٕەت پۇرالٍىك ئبٍەتٍەر، ئىٕطبْ روھىغب 

 ھوزۇر ثېغىػالٍذۇ:

اَؿ َْلُْم َوِسيَق الَِّذيَن اتػََّقْوا رَبػَُّهْم ِإََّل اْْلَنَِّة زَُمًرا َحَّتَّ ِإَذا َجاُءوَىا َوفُِتَحْت أَبْػَوابُػَها َوقَ 
( َوقَاُلوا اْلَْْمُد لِلَِّو الَِّذي َصَدقَػَنا َوْعَدُه 73َخَزنَػتُػَها َسََّلـٌ َعَلْيُكْم ِطْبُتْم فَاْدُخُلوَىا َخاِلِديَن )

  (74َوأَْورَثَػَنا اْْلَْرَض نَػَتبَػوَّأُ ِمَن اْْلَنَِّة َحْيُث َنَشاُء فَِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي )

جۀٕەتىە توپ ـ ەضئۇٌىَەت تۇٍغۇضىٕي تؤۇپ ٍېتىپ ئبدا لىٍغبٔالر، رەثجي ئبٌذىذىىي ِ
توپ ثوٌغبْ ھبٌذا ِبڭذۇرۇٌىذۇ، ھبٌجۇوي، ئۇالر جۀٕەتىە ٍېتىپ وەٌگەْ چبغذا ئۇٔىڭ 

ضىٍەرگە  »دەرۋازىٍىرى ئېچىٍىپ ثوٌغبْ ثوٌىذۇ، جۀٕەتىە ِۇئەوىەي پەرىػتىٍەر ئۇالرغب: 
( پبن ثوٌذۇڭالر، جۀٕەتىە وىرىڭالر،  رٔىڭ وىرٌىرىذىٓگۇٔبھال ئبِبٍٔىك ثوٌطۇْ، ضىٍەر )

(  جۀٕەتىە وىرىپ ئورۇٔالغمبْ چبغذا . ئۇالر )( 73) دەٍذۇ «  ( ِەڭگۈ لېٍىڭالر ئۇٔىڭذا )
لب خبضتۇروي، ئۇ ثىسگە لىٍغبْ ۋەدىطىٕي ئىػمب ئبغۇردى، هللا جىّي ھەِذۇضبٔب ا »ئېَتىذۇ: 

ى. جۀٕەتتە ئۆزىّىس خبٌىغبْ جبٍذا تۇرىّىس، جۀٕەتٕىڭ زېّىٕىغب ثىسٔي ۋارىص لىٍذ
 .( 74) «  ٔېّىذېگەْ ٍبخػي! ِۇوبپبتئىڭ ِەضئۇٌىَىتىٕي ئبدا لىٍغۇچىالر

 
 

 غبفىر ) ِۇئّىٓ ( ضۈرىطي
 

، «ِۇئّىٓ » ئبٍىتىذىىي لىططەگە ئبضبضەْ ئىطالَ ئبٌەِىٕىڭ غەرثىذە  – 45 – 28ضۈرە، 
 ئىطّي ثىٍەْ ِەغھۇر.  «غبفىر » ئبٍىتىگە ئبضبضەْ  -3غەرلىذە 

دەپ ئبتىغبٍٔىمي « ھب، ِىُ، ئەٌّۇئّىٓ » تىرِىسى، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەزوۇر ضۈرىٕي 
 ھەلمىذىىي ثىر ھەدىطٕي ٔەلىً لىٍغبْ.

ضۈرە ِەوىىذە ئەثۇ تبٌىپٕىڭ ۋاپبتىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. ھەزرىتي ئەثۇ 
»  ب لوي تەوىۈزِەوچي ثوٌغبٔذا ئبٌذىٕي توضۇپ،ثەوىر، ئۇلجە ثىٓ ئەثي ِۇئبٍت رەضۇٌۇٌالھم

( دېگەْ ثۇ ئىپبدىٕي لوٌالٔغبْ  28« ) ضىٍەر رەثجىُ ئبٌالھ دېگەْ وىػىٕي ئۆٌتۈرەِطىٍەر؟ 
) ثۇخبرى (. ضۆٍۈٍِۈن رەضۇٌىّىسٔي ئۆٌتۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍغبْ ثۇ خىً ھەرىىەتٍەر ئەثۇ 

وۆتۈرۈغىە ثبغٍىغبٔىذى. ٍۀي، ئبئىٍىٕىڭ تبٌىپٕىڭ ۋاپبتىذىٓ وېَىٓ، ھىجرەتتىٓ ثۇرۇْ ثبظ 
ثبغمب ئەزاٌىرى ثىٍەْ ثىرٌىىتە، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھبٍبتىغب لەضت لىٍىٕىػمب ثبغٍىغبْ ثىر ِەزگىٍذە 

ٍىٍىٕىڭ ثبغٍىرىذا ٔبزىً  – 12ٍىٍىٕىڭ ئبخىرى ٍبوي  – 11ٔبزىً ثوٌغبْ. ضۈرە دەۋەتٕىڭ 
وٌۇظ تەرتىۋىگە ئبضبضەْ تىسىٍغبْ ٍەتتە ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. ضۈرە، ِۇضھبثتىىي ٔبزىً ث

ئبئىٍىطىٕىڭ تۇٔجي ضۈرىطي ثوٌۇپ، دەضٍەپىي تەرتىپٍەرٔىڭ « ھب، ِىُ » ضۈرىٍىه 
 فۇضطىٍەت ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ.  –ھەِّىطىذە زۇِەر 
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ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي ئىٕطبْ. ضۈرىذە ئىٕطبْ، ٍبراتمۇچي ئبٌذىذا ھەددىٕي ثىٍىع، 
 ئبٌذىذا ئۆزىٕىڭ لىّّىتىٕي ثىٍىػىە دەۋەت لىٍىٕغبْ. ٍبرىتىٍغبٔالر 

ِۇلبتتبئب ھەرىپٍىرى ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ. ِۇغۇٔذاق ثبغالٔغبْ ثبغمب « ھب، ِىُ » ضۈرە 
ئبٍىتىذە ئبٌالھ ٔىڭ غەزىپىٕىڭ  – 3ضۈرىٍەرگە ئوخػبظ ۋەھىٌ تەوىتٍۀگەْ. ضۈرىٕىڭ 
 وۆرىّىس:   ئىىىي رەھّەت ئىطىوپىىطىٕىڭ ئىچىگە ئېٍىٕغبٍٔىمىٕي

 َغاِفِر الذَّْنِب َوقَاِبِل التػَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِؿ ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو ِإلَْيِو اْلَمِصْيُ 

( ئبزاثي  ٔىڭهللا ا ( گۇٔبھٕي ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر، تەۋثىٕي لوثۇي لىٍغۇچىذۇر. ) هللا )» 
مب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، ئبلىۋەت لبٍتىذىغبْ ( ئىٕئبَ ئىگىطىذۇر، ئۇٔىڭذىٓ ثبغ هللا لبتتىمتۇر، )

 .( 3)  « جبً ئۇٔىڭ دەرگبھىذۇر
ٔەزىرى، ۋەھىَٕي ئىٕىبر لىٍغبْ توپٍۇِالرٔىڭ پبجىئەٌىه  –ضۈرىطذە وىػىٕىڭ دىممەت 
 – 7(، ئبٔذىٓ ِۇئّىٍٕەرگە خوغخەۋەر ثېرىٍگەْ )  5 – 4ئبلىۋىتىگە ئبغذۇرۇٌغبْ ثوٌۇپ) 

8  .) 
ٍىرى ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ٔەزرىّىسٔي ثىر دەَ ئبضّبٔغب، ثىردەَ ضۈرىذە وبئىٕبت دەٌىٍ

ٍەرگە ئبغذۇرىذۇ. رىسىمىّىسٔىڭ خۇددى ئبٍەتٍەرگە ئوخػبظ ضبِبدىٓ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ثۇ 
 (.  13ضۈرىذىٓ ئۈگىٕىّىس ) 

ئېىىٕغب ئۇرۇق تېرىغۇچي ئبضّبٔغب لبراٍذۇ. ٔېّە ئۈچۈْ؟ ئەٌۋەتتە، رىسىك / رەھّەت 
دىٓ چۈغىۀٍىىي ئۈچۈْ. رىسىمىّىسغب ئېرىػىع ئۈچۈْ ھەرىىەتىە وەٌگەْ ۋالتىّىسدا، ضبِب

رىسىمىّىسِۇ ئبٌذىّىسغب وېٍىع ئۈچۈْ ھەرىىەتىە ئۆتىذىىەْ ۋە ثىسگە پۈتۈٌگەْ رىسىك 
وېٍىپ ثىسٔي تبپىذىىەْ. ٌېىىٓ ثىسِۇ ئۇٔىڭغب ئېرىػىع ئۈچۈْ ئۇٔي تەٌەپ لىٍىپ، ئۇٔىڭغب 

ىػىّىس وېرەن ئىىەْ. ثىس ئۇٔي ئىسدەغىە ثبغٍىغبْ ۋالتىّىسدا، ئۇِۇ ثىسٔي ئىطّىّىسٔي ٍبزدۇر
ئىسدەپ تبپىذىىەْ. ثىسٔىڭ وۆڭٍىّىس ئۇٔي تبرتىػمب ثبغٍىغبٔذا، ئۇِۇ ثىسگە ئىٕتىٍىذىىەْ. 

ثىرىگە ئىٕتىٍگۀذە، ثۇالرٔىڭ ئىگىطي ثوٌغبْ ئبٌالھ ثەٌگىٍىگەْ لبٔۇْ  –ئىىىي تەرەپ ثىر 
 ثىرىٕي تبپىذىىەْ.   –ئۇالر ثىر  تەلەززاضي ثىٍەْ،

ضۈرىذە ھېطبپ وۈٔىذىىي ثىر دىئبٌوگ ٔەلىً لىٍىٕغبْ. ثۇ ئىٕطبٕٔي لورلۇدىٓ تىترىتىذىٓ 
ثىر دىئبٌوگ. دىئبٌوگ دېَىٍگۀذە وۈٔذىٍىه ھبٍبتتىىي ثىر دىئبٌوگ وۆز ئبٌذىڭىسغب 

ٕطبْ ٔە ثىر پەرىػتە وەٌّىطۇْ. ئۇ وۈٔذە ئبٌالھ ٔىڭ ضوئبٌىغب جبۋاپ ثەرگۈدەن ٔە ثىر ئى
 ثوٌىذۇ. ضوئبٌٕي ضورىغۇچىّۇ ۋە جبۋاثىٕىّۇ ثەرگۈچي ئبٌالھ تۇر. 

 ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَػْوـَ لِلَِّو اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ 
 ثۈگۈْ پبدىػبھٍىك وىّگە خبش؟  -» 

 .(16« ) لب خبضتۇر هللا غبٌىت ثىر ا -
ِېٕىڭچە ھېطبپ ثېرىػتۇر. لورلۇٔچٍۇق ثوٌغبْ ھېطبپ وۈٔىّۇ ٍبوي ھېطبپ ثېرىػّۇ؟ 

 چۈٔىي ئۇ وۈٕٔىڭ ئېغىر وۈْ ثوٌىػي، ھېطبپ ثېرىػٕىڭ لېَىٍٕىمي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه:
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يٍم َوََل َشِفيعٍ   َوأَْنِذْرُىْم يَػْوـَ اْْلَزَِفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْْلََناِجِر َكاِظِمنَي َما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن ْحَِ
 ُيطَاعُ 

لورلۇٔچٕىڭ  ۈٔىذىٓ ئبگبھالٔذۇرغىٓ، ئۇ چبغذا دىٍالر )ئۇالرٔي لىَبِەت و» 
پٍىػىۋاٌىذۇ، ئۇالر لبٍغۇ ـ ھەضرەتىە توٌىذۇ، زاٌىّالرغب ٍېمىٓ وە( ثوغۇزالرغب  لبتتىمٍىمىذىٓ

 .( 18« ) دوضت ۋە غبپبئىتي لوثۇي لىٍىٕىذىغبْ غبپبئەتچي ثوٌّبٍذۇ 
ىپىٕىڭ ضىّۋوٌي ثوٌغبْ پىرئەۋْ ضۈرىذە ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ، زاٌىُ ھبوىّىَەتٕىڭ ئۈچ تەر

 – 23لبرۇٔذىٓ ئىجبرەت ئۈچ وۈچىە لبرغي ئېٍىپ ثبرغبْ وۆرىػي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ )  –ھبِبْ  –
(. پىرئەۋٕٔىڭ، خەٌمىٕىڭ ضەرخىٍٍىرىٕي ٔېّە ثىٍەْ لورلۇتىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍەِطىس؟ ھەزرىتي  24

 (. 26ْ لورلۇتبتتي ) ِۇضبٔىڭ ئۇالرٔىڭ تۇرِۇظ ئبدىتىگە ِۇداخىٍە لىٍىػي ثىٍە
پىرئەۋٕٔىڭ ِەجٍىطىذە ھەزرىتي ِۇضبدىٓ لبٔذاق لۇتۇٌۇظ ھەلمىذە ِۇزاوىرە ئېٍىپ 

ِۇضبٔي » ثېرىٍّبلتب ثوٌۇپ، ثىرىٕچي چبرە ئۇٔي ئۆٌتۈرۈپ وۆزدىٓ ٍولۇتۇظ ئىذى. پىرئەۋْ 
ثىر ئىع  دەٍذۇ. ِۇضبٔىڭ ئۆٌتۈرۈٌىػي ئبدەتتىىي« ِبڭب لوٍۇپ ثېرىڭالر، ئۇٔي ِەْ ئۆٌتۈرەً 

ئەِەش ثوٌۇپ، ِۇضب پىرئەۋْ ضبرىَىذا چوڭ ثوٌغبْ ثىرى ئىذى. ئۇ غەٌىجىٍىه تبِبٍِىغبْ 
ھەثەغىطتبْ ٍۈرۈغىذىٓ وېَىٓ وۆزگە وۆرۈٔگەْ ۋە پىرئەۋْ تەختىگە ۋارىطٍىك لىٍغۇچي ئۈچ 

 ٔبِساتتىٓ ثىرى ئىذى. ثۇ ضەۋەپتىٓ ئۇٔىڭذىٓ لۇتۇٌۇظ ئۇٔذاق ئبضبْ ئەِەش ئىذى. 
الىتتب، ئۇ ِەجٍىطىە لبتٕبغمبْ ۋە ئۇ وۈٔگىچە ھەلىمىٌ وىٍّىىىٕي ٍوغۇرۇپ دەي ثۇ ۋ

وەٌگەْ ثىر زات ئوتتۇرىغب چىمىذۇ. ئۇٔىڭ ئۇ ِەجٍىطىە لبتٕىػىػٕىڭ ثىردىٕجىر ضەۋەثي، 
خۇددى ئۇ وۈٔىذىىي ۋەزىپىطىٕي ئبدا لىٍىع ئىذى. ئبٍەتتە ئۇٔىڭ ئىطّي تىٍغب ئېٍىّٕبٍذۇ، 

ٔبِەٌۇَ ثىر ٔەرضىگە ثېرىٍگەْ دېَىٍىذۇ. ِۇئّىٓ وەٌىّىطىٕىڭ ٔەلىرا ) « ثىر ِۇئّىٓ » پەلەت 

( ثوٌىػي، پىرئەۋْ ِەجٍىطىذىىي ئۇ ِەجھۇي ِۇئّىٕٕىڭ ٔبِەٌۇَ ھبٌذا لېٍىػىٕي ئىّب  ئىطُ
لىٍىذۇ. ئۇ ِۇئّىٕٕىڭ ثۀي ئىطرائىً لەۋِىذىٓ ئەِەش، ِىطىرٔىڭ ٍەرٌىه ئبھبٌىطىذىٓ ثىرى 

تىٓ ثىٍەٌەٍّىس. ثۇِۇ تبرىخٕىڭ ئبجبٍىپ جىٍۋىٍىرىذىٓ ثىرى. ٍۀي، ئبٍەت – 29ئىىۀٍىىىٕي 
ثىر تەرەپتە ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ ٍېمىٓ تۇلمىٕي ثوٌغبْ تۇرۇپّۇ، پەلەت ِۀپەئەتي ئۈچۈْ 
پىرئەۋْ ضېپىذە ٍەر ئبٌغبْ لبرۇْ؛ ٍۀە ثىر تەرەپتە پىرئەۋٕٔىڭ ِەجٍىص ئەھٍي لبتبرىذا 

ئۆٌتۈرۈٌىػي ِۇزاوىرە لىٍىٕغبْ ثىر ِەجٍىطتە ئۆزىٕىڭ پبظ ثوٌغبْ، ٌېىىٓ ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ 
ثوٌۇپ لېٍىػىغب لبرىّبً، ِۇضبٔي ھىّبٍە لىٍغبْ ثىر ِۇئّىٓ. ثۇ ئبٍەت، ضۈرىگە ئىطّي 
ثېرىٍگەْ ِبٔب ثۇ ٔبِەٌۇَ ِۇئّىٓ ھەلمىذە توختبٌغبْ. ِبٔب ثۇ ِۇئّىٕٕىڭ پىرئەۋْ ِەجٍىطىذە 

ي ئۈچۈْ، ۋەھىٌ لبتبرىغب وىرگۈزۈٌۈپ ئەثەدىٍَەغتۈرۈٌگەْ لىٍغبْ ۋە ئبٌالھ ِۇ رازى ثوٌغبٍٔىم
 ئۇ ضۆزى ئبٍەتتە ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:  

اءَُكْم َوقَاَؿ َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن َآِؿ ِفْرَعْوَف َيْكُتُم ِإٙمَانَُو أَتَػْقتُػُلوَف َرُجًَّل َأْف يَػُقوَؿ َرِّبَّْ اللَُّو َوَقْد جَ 
ْم َوِإْف َيُك َكاِذبًا فَػَعَلْيِو َكِذبُُو َوِإْف َيُك َصاِدقًا ُيِصْبُكْم بَػْعُض الَِّذي يَِعدُُكْم بِاْلبَػيػَّْناِت ِمْن رَبّْكُ 

( يَا قَػْوـِ َلُكُم اْلُمْلُك اْليَػْوـَ ظَاِىرِيَن ٓت اْْلَْرِض 28ِإفَّ اللََّو ََل يَػْهِدي َمْن ُىَو ُمْسِرٌؼ َكذَّاٌب )
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للَِّو ِإْف َجاَءنَا قَاَؿ ِفْرَعْوُف َما أُرِيُكْم ِإَلَّ َما أََرى َوَما أَْىِديُكْم ِإَلَّ َسِبيَل َفَمْن يَػْنُصرُنَا ِمْن بَْأِس ا
( ِمْثَل َدْأِب 30( َوقَاَؿ الَِّذي َآَمَن يَا قَػْوـِ ِإِنّْ َأَخاُؼ َعَلْيُكْم ِمْثَل يَػْوـِ اْْلَْحزَاِب )29الرََّشاِد )

( َويَا قَػْوـِ ِإِنّْ َأَخاُؼ 31الَِّذيَن ِمْن بَػْعِدِىْم َوَما اللَُّو يُرِيُد ظُْلًما لِْلِعَباِد )قَػْوـِ نُوٍح َوَعاٍد َوََثُوَد وَ 
( يَػْوـَ تُػَولُّوَف ُمْدِبرِيَن َما َلُكْم ِمَن اللَِّو ِمْن َعاِصٍم َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفَما 32َعَلْيُكْم يَػْوـَ التػََّناِد )

َلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف ِمْن قَػْبُل بِاْلبَػيػَّْناِت َفَما زِْلُتْم ٓت َشكٍّ ِمَّا َجاءَُكْم بِِو ( وَ 33َلُو ِمْن َىاٍد )
َعَث اللَُّو ِمْن بَػْعِدِه َرُسوًَل َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّو َمْن ُىَو ُمْسِرٌؼ ُمْرتَا ٌب َحَّتَّ ِإَذا َىَلَك قُػْلُتْم َلْن يَػبػْ

ِٓت َآيَاِت اللَِّو بَِغْْيِ ُسْلطَاٍف أَتَاُىْم َكبُػَر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّو َوِعْنَد الَِّذيَن َآَمُنوا  ( الَِّذيَن ُٖمَاِدُلوَف 34)
( َوقَاَؿ ِفْرَعْوُف يَا َىاَماُف اْبِن ِل َصْرًحا 35َكَذِلَك َيْطَبُع اللَُّو َعَلى ُكلّْ قَػْلِب ُمَتَكِبٍّْ َجبَّاٍر )

( َأْسَباَب السََّماَواِت فََأطَِّلَع ِإََّل إَِلِو ُموَسى َوِإِنّْ َْلَظُنُُّو َكاِذبًا 36َب )َلَعلّْي أَبْػُلُغ اْْلَْسَبا
( َوقَاَؿ 37وََكَذِلَك زُيَّْن لِِفْرَعْوَف ُسوُء َعَمِلِو َوُصدَّ َعِن السَِّبيِل َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَف ِإَلَّ ٓت تَػَباٍب )

نْػَيا َمَتاٌع َوِإفَّ 38ِف أَْىدُِكْم َسِبيَل الرََّشاِد )الَِّذي َآَمَن يَا قَػْوـِ اتَِّبُعو  َا َىِذِه اْْلََياُة الدُّ ( يَا قَػْوـِ ِإٔمَّ
( َمْن َعِمَل َسيَّْئًة َفََّل ُٖمَْزى ِإَلَّ ِمثْػَلَها َوَمْن َعِمَل َصاِْلًا ِمْن ذََكٍر 39اْْلَِخَرَة ِىَي َداُر اْلَقَراِر )

( َويَا قَػْوـِ َما ِل 40ٌن فَُأولَِئَك َيْدُخُلوَف اْْلَنََّة يُػْرَزُقوَف ِفيَها بَِغْْيِ ِحَساٍب )َأْو أُنْػَثى َوُىَو ُمْؤمِ 
( َتْدُعوَنِِن ِْلَْكُفَر بِاللَِّو َوُأْشرَِؾ بِِو َما لَْيَس ِل بِِو 41أَْدُعوُكْم ِإََّل النََّجاِة َوَتْدُعوَنِِن ِإََّل النَّاِر )

نْػَيا 42ُكْم ِإََّل اْلَعزِيِز اْلَغفَّاِر )ِعْلٌم َوأَنَا أَْدُعو  َا َتْدُعوَنِِن إِلَْيِو لَْيَس َلُو َدْعَوٌة ٓت الدُّ ( ََل َجَرـَ أٔمَّ
( َفَسَتْذُكُروَف َما أَُقوُؿ 43َوََل ٓت اْْلَِخَرِة َوَأفَّ َمَردَّنَا ِإََّل اللَِّو َوَأفَّ اْلُمْسرِِفنَي ُىْم َأْصَحاُب النَّاِر )

 (44ْم َوأُفَػوُّْض أَْمرِي ِإََّل اللَِّو ِإفَّ اللََّو َبِصٌْي بِاْلِعَباِد )َلكُ 
ضىٍەر  »پىرئەۋْ خبٔىذأىغب ِۀطۇپ، ئىّبٔىٕي ٍوغۇرىذىغبْ ثىر ِۆِىٓ ئبدەَ ئېَتتي: 

دېگەْ وىػىٕي ئۆٌتۈرەِطىٍەر؟ ھبٌجۇوي، ئۇ ضىٍەرگە ھەلىمەتەْ هللا' 'پەرۋەردىگبرىُ ا
رگبھىذىٓ روغەْ دەٌىٍٍەرٔي ئېٍىپ وەٌذى. ئەگەر ئۇ پەرۋەردىگبرىڭالرٔىڭ دە

)پەٍغەِجەرٌىه دەۋاضىذا( ٍبٌغبٔچي ثوٌطب، ٍبٌغبٔچىٍىمٕىڭ زىَىٕي ئۇٔىڭ ئۆزىگىذۇر، ئەگەر 
ھەلىمەتەْ هللا ئۇ راضتچىً ثوٌطب، ئۇ ضىٍەرٔي لورلۇتمبْ ئبزاثٕىڭ ثىر لىطّي ضىٍەرگە وېٍىذۇ، ا

 ىٍّبٍذۇ. ھەددىذىٓ ئبغمبْ ٍبٌغبٔچىٕي ھىذاٍەت ل
( زېّىٕىذا ضىٍەر  ِىطىر ئي لەۋِىُ! ثۈگۈْ ضەٌتۀەت ضىٍەرٔىڭ ئىٍگىڭالردىذۇر، )

ٔىڭ ئبزاثي وەٌطە، ئۇٔىڭذىٓ لۇتۇٌۇغمب ثىسگە وىُ ٍبردەَ هللا غبٌىجطىٍەر، ئەگەر ثىسگە ا
 .« ثېرىذۇ؟
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ِەْ ضىٍەرگە پەلەت ٔېّىٕي توغرا دەپ لبرىطبَ، غۇٔي ِەضٍىھەت  »پىرئەۋْ ئېَتتي: 
 .« رىّەْ. ضىٍەرٔي پەلەت ِەْ توغرا ٍوٌغب ثبغالٍّەْثې

ئي لەۋِىُ! ضىٍەرٔىڭ ٔۇھ، ئبد، ضەِۇد لەۋٍِىرىگە ئوخػبظ ۋە  »ّىٓ ئبدەَ ئېَتتي: ۇئِ
هللا ئۇالردىٓ وېَىٕىىٍەرگە ئوخػبظ جبِبئەٌەر ئۇچرىغبْ جبزاغب ئۇچرىػىڭالردىٓ لورلىّەْ، ا

ِىُ! ِەْ ضىٍەر ئۈچۈْ ھەلىمەتەْ لىَبِەت ثۀذىٍىرىگە زۇٌۇَ لىٍىػٕي خبٌىّبٍذۇ. ئي لەۋ
( ئبرلبڭالرغب  دوزاخ ئبزاثىٕىڭ دەھػىتىذىٓ لورلۇپ وۈٔىذىٓ ئۀطىرەٍّەْ. ئۇ وۈٔذە )

ئۇٔي هللا ٔىڭ ئبزاثىذىٓ لۇتۇٌذۇرغۇچي ثوٌّبٍذۇ. وىّىي اهللا چېىىٕىطىٍەر، ضىٍەرگە ھېچ ا
ھىطىسوي، ئىٍگىرى ضىٍەرگە گۇِراھ لىٍىذىىەْ، ئۇٔي ھىذاٍەت لىٍغۇچي ثوٌّبٍذۇ. غەن ـ غۈث

( روغەْ ِۆجىسىٍەرٔي ئېٍىپ وەٌذى. ئۇ ئېٍىپ وەٌگەْ  ٔىڭ دەرگبھىذىٓهللا ا ٍۇضۇف )
( ھبٌذا،  دەٌىً ـ پبوىتطىس دەٌىٍذىٓ ضىٍەر ھبِبْ غەوٍۀذىڭالر، تبوي ئۇ ۋاپبت ثوٌغبٔذا، )

( ھەددىذىٓ  گۇٔبھتب هللا )ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ھەرگىس پەٍغەِجەر ئەۋەتّەٍذۇ' دېذىڭالر، اهللا ا
 «.  ( غەوٍۀگۈچىٕي ِۇغۇٔذاق ئبزدۇرىذۇ دىٕذا ئبغمۇچىٕي، )

( وەٌگەْ ھېچمبٔذاق دەٌىً  تەرىپىذىٓهللا ا ٔىڭ ئبٍەتٍىرى ئۈضتىذە ئۆزٌىرىگە )هللا ا
ٔىڭ دەرگبھىذا ۋە ِۆِىٍٕەرٔىڭ ٔەزىرىذە هللا ( جبڭجبٌٍىػىذىغبٔالر ا لبرىطىغب ثوٌّبضتىٓ )

(  ثۀذىٍەرگە (، ) ئىّبٔذىٓ ثبظ تبرتمبْ ٔچىٍىك لىٍىپ )لبتتىك ٔەپرەتىە لبٌىذۇ، ثۇزغۇ
ِۇغۇٔذاق پېچەتٍىۋېتىذۇ. پىرئەۋْ هللا زوِىگەرٌىه لىٍغبْ ھەر لبٔذاق ئبدەِٕىڭ دىٍىٕي ا

ئي ھبِبْ! ِبڭب ثىر ئېگىس ثىٕب ضبٌغىٓ، ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ  (: » ۋەزىرى ھبِبٔغب )
ۇِىىٓ، غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ ِۇضبٔىڭ ئىالھىٕي ئبضّبٕٔىڭ دەرۋازىٍىرىغب ٍېتىػىُ ِ–دەرۋازىالرغب

دېذى. پىرئەۋٔگە ئۇٔىڭ «  وۆرەً، ِەْ ھەلىمەتەْ ِۇضبٔي ٍبٌغبٔچي دەپ گۇِبْ لىٍىّەْ
(  گۇِراھٍىمي تۈپەٍٍىذىٓ ھىذاٍەت ٍبِبْ ئەِەٌي غۇٔذاق چىراٍٍىك وۆرضىتىٍذى، پىرئەۋْ )

 ثىىبردۇر. ٍوٌىذىٓ ِۀئي لىٍىٕذى، پىرئەۋٕٔىڭ ھىٍَە ـ ِىىرى پەلەت 
ئي لەۋِىُ! ضىٍەر ِبڭب  »( ئىّبْ ئېَتمبْ وىػي ئېَتتي:  پىرئەۋْ خبٔذأىذىٓ )

ئەگىػىڭالر، ِەْ ضىٍەرٔي توغرا ٍوٌغب ثبغالٍّەْ. ئي لەۋِىُ! ثۇ دۇَٔب تىرىىچىٍىىي پەلەت 
ىي ( لبرارگبھتۇر. وىّ ِەڭگۈٌۈن ( پبٍذىٍىٕىػتىٓ ئىجبرەتتۇر، ئبخىرەت ھەلىمەتەْ ) ۋالىتٍىك )
( غۇٔىڭغب الٍىك جبزا  ئبخىرەتتە ( ثىرەر ٍبِبٍٔىمٕي لىٍىذىىەْ، ئۇٔىڭغب ) ثۇ دۇَٔبدا )

ثېرىٍىذۇ، ِەٍٍي ئەر ثوٌطۇْ، ِەٍٍي ئبٍبي ثوٌطۇْ، وىّىي ئۆزى ِۆِىٓ تۇرۇپ ثىرەر ٍبخػي 
ئىع لىٍىذىىەْ، ئۀە غۇالر جۀٕەتىە وىرىذۇ، جۀٕەتتە ئۇالرغب ھېطبثطىس رىسىك ثېرىٍىذۇ. 

( لۇتۇٌۇغمب دەۋەت لىٍىّەْ، ضىٍەر  دوزاختىٓ ي لەۋِىُ! ِبڭب ٔېّىذۇروي، ضىٍەرٔي ِەْ )ئ
ٔي ئىٕىبر لىٍىػمب، ِەْ هللا ثوٌطبڭالر ِېٕي دوزاخمب دەۋەت لىٍىطىٍەر. ضىٍەر ِېٕي ا

ثىٍّەٍذىغبْ ٔەرضىٍەرٔي ئۇٔىڭغب غېرىه وەٌتۈرۈغىە دەۋەت لىٍىطىٍەر، ھبٌجۇوي، ِەْ 
( غب دەۋەت  هللا ( ٔبھبٍىتي ِەغپىرەت لىٍغۇچي ) ٔذىٍەرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕيثە ضىٍەرٔي غبٌىت، )

( ئىجبدەت لىٍػىمب چبلىرىطىٍەر، ئۇٔىڭ  ٍۀي ثۇتمب لىٍىّەْ. ھەلىمەتەْ ضىٍەر ِېٕي ئۇٔىڭغب )
( چبلىرغىٕي ٍوق، ثىسٔىڭ ئبخىر ثبرىذىغبْ  ئۆزىگە ئىجبدەت لىٍىػمب دۇَٔب ۋە ئبخىرەتتە )

( ھەددىذىٓ ئبغمۇچىالر ئەھٍي دوزاختۇر.  گۇِراھٍىمتب گبھىذۇر، )ٔىڭ دەرهللا جبٍىّىس ا
(  راضتٍىمىٕي ( ضىٍەرگە ئېَتمبْ ضۆزۈِٕىڭ ) ضىٍەرگە ئبزاة ٔبزىً ثوٌغبْ چبغذا )
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ھەلىمەتەْ ثۀذىٍىرىٕي وۆرۈپ هللا لب تبپػۇرىّەْ، اهللا ئەضٍەٍطىٍەر، ِەْ ئىػىّٕي ا
 .( 44 – 29)  «تۇرغۇچىذۇر

ۇي ِۇئّىٕٕي پىرئەۋْ ۋە لەۋِىٕىڭ رەزىً توزالٍىرىذىٓ ضبلالپ ئبٌالھ ٔىڭ، ئۇ ِەجھ
لبٌغبٍٔىمىٕي، ھبالن ثوٌغۇچىالرٔىڭ پىرئەۋْ ۋە ئۇٔىڭ ئەتراپىذىىىٍەر ئىىۀٍىىىٕي ئبٍەتٍەر 

 (.  45ثىسگە ثىٍذۈرِەوتە ) 
ئىالھىٌ ۋەھىٌ ۋە ئۇٔىڭ ٍەتىۈزگۈچىٍىرىٕي ئبٌالھ ٔىڭ لبٔذاق ھىّبٍە لىٍغبٍٔىمىٕي، ثۇ 

رٔەوٍەردىٓ ثىٍەٌەٍّىس. ثۇٔىڭذىٓ غۇٔي وۆرەٌەٍّىسوي، ِۇھتەِەٌەْ ِەوىە ئۆ
ِۇغرىىٍىرىٕىڭ ِەجٍىص ِەروىسى ثوٌغبْ دارۇْ ٔەۋەدىّۇ، خۇددى پىرئەۋْ ِەجٍىطىگە 
ئوخػبظ رەضۇٌۇٌالھ ھەلمىذە ِۇزاوىرىٍەر ئېٍىپ ثېرىٍىۋاتمبٔىذى. ثەٌىىُ، لۇرئبْ ثۇ 

ئىٕطبپ ئەھٍي ئىٕطبٔالرغب جبضبرەت ثېغىػالۋاتمبْ ثوٌطب ئۆرٔەوٍەر ئبرلىٍىك ئۇ ِەجٍىطتىىي 
وېرەن. ثۇ ئبٍەتٍەردىٓ ئۆز ۋالتىذا رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۆٌتۈرۈٌىػىگە چىٓ دىٍىذىٓ لبرغي چىممبْ 
دارۇْ ٔەدۋە ئەزاٌىرى ثوٌغبٍٔىمىٕىّۇ پەرەز لىٍغىٍي ثوٌىذۇ. ثۇ ثۆٌەوٕي، رەضۇٌۇٌالھمب ثۇٔىڭغب 

 ە ثېرىٍگەْ ثىػبرەت دەپ لبراغمىّۇ ثوٌىذۇ.لبرغي تەدثىر ئېٍىع ھەلمىذ
ئبٔذىٓ ۋەھىَٕىڭ ھىّبٍە لىٍىٕىػىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر ثۆٌەن ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ثۇ ثۆٌەوتە 

 ئبٌالھ ٔىڭ رەضۇٌۇٌالھمب ٍبردەَ ثېرىذىغبٍٔىمي لبٍتب تەوىتٍىٕىذۇ:
غبھىتالر  ّىٍٕەرگە ھبٍبتىٌ دۇَٔبدا ۋەۇئىّىسگە، ِرەضۇٌغەن ـ غۈثھىطىسوي، ثىس » 

( ھبزىر  ّىٍٕەردىٓ ثۀذىٍەرٔىڭ ئەِەٌٍىرىگە گۇۋاھ ثوٌىذىغبْۇئۋە ِ ٔەثىٍەرپەرىػتە،  )
 .( 51)  « ثوٌىذىغبْ وۈٔذە ئەٌۋەتتە ٍبردەَ ثېرىّىس

ضۈرىذە تولۇپ چىمىٍغبْ ٍبٌغبْ لەدرىَەتٍەرگە چىڭ ئېطٍىۋاٌغبْ ئىٕطبٕٔىڭ ھەلىمەتىە 
ِۈٌۈن، وۈچ، ٍۇلىرى ئۆرٌەظ،  –غب ئېٍىٕغبْ. ضۈرىذە، ِبي ۋە ئۆزىگە لبٔذاق ٍبتالغمبٍٔىمي تىٍ

وۆز لىٍىع، ھولوق ۋە ئەڭ چوڭ ثوٌۇظ خىرضىٕىڭ ئىٕطبٕٔىڭ خۇدىٕي لبٔذاق ٍولۇتۇپ  –وۆز 
لوٍىذىغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ. ۋەھىٌ، ئۆزىٕي ئىٕىبر لىٍىػٕىڭ پىطخوٌوگىٍَىه ئبٔبٌىسىٕي 

دېگەْ « ىبر لىٍىػٕىڭ تەوتىذە لبٔذاق ئبِىٍالر ٍبتىذۇ؟ ِۇغۇٔذاق ثىر ئىٕ» ئوتتۇرىغب لوٍىذۇ. 
ھېچمبچبْ رازى طىّۇ ئېرىػ ،ئىچىذە وۆورەوٍىرىڭ ئۇالرٔى» ضوئبٌغب ِۇٔذاق جبۋاپ ثېرىذۇ: 

(. ھەددىٕي  56)  «ثوٌّبٍذىغبْ ئەڭ چوڭ ثوٌۇغتىٓ ئىجبرە ثىر خىرىطتىٓ ثبغمب ٔەرضە ٍوق 
ىرى ھەلمىذە جبڭجبٌٍىػىذىغبْ ھبٌغب ئېٍىپ ثىٍّەضٍىىٕىڭ، وىػىٕي ئبٌالھٕىڭ ئبٍەتٍ

(. ئبٌالھ لب ئىجبدەت لىٍىػتىٓ وىػىٕي ٍىراق  69، 35، 4وېٍىذىغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 
 تۇتمبْ ئبِىٍٕىڭ ھبوبۋۇرٌۇق ئىىۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕىپ، ثۀذىٍەرٔي دۇئبغب دەۋەت لىٍّبلتب: 

ِإفَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُوَف َعْن ِعَباَدِت َسَيْدُخُلوَف َجَهنََّم  َوقَاَؿ رَبُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكمْ 
 َداِخرِينَ 
( لوثۇي لىٍىّەْ  دۇئبٍىڭالرٔي ِبڭب دۇئب لىٍىڭالر، ِەْ ) »ىڭالر ئېَتىذۇ: رەثج

(، غۈثھىطىسوي، ِېٕىڭ ئىجبدىتىّذىٓ چوڭچىٍىك لىٍىپ ثبظ  تىٍىگىٕىڭالرٔي ثېرىّەْ )
 .( 60) «  ھبٌذا جەھۀٕەِگە وىرىذۇتبرتىذىغبٔالر خبر 

ئبٌالھ ضۆز غەوٍىذە ئەۋەتىەْ ئبٍەتٍىرىٕي رەت لىٍىپ، ئۇ ٍبراتمبْ ثۇ ِېھّبٔخبٔىٕي 
خبٌىغىٕىچە ئىػٍىتىپ ٍۈزضىسٌىه لىٍىۋاتمبٔالرغب ئبضّبٔالرٔي ۋە ٍەرٔي، وېچە ۋە وۈٔذۈزٔي 
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ئەگەر ئۇٔىڭ » ك خۇددى: (. ثۇ ئبرلىٍى 61، 57ئبٌالھ ٔىڭ ٍبراتمبٍٔىمي ئەضٍىتىٍىذۇ ) 
ضۆزٌىرىگە لۇالق ضبٌّىطبڭالر، ئۇ ٍبراتمبْ جبٍذا تۇرِبڭالر، لوٌۇڭالردىٓ وەٌطە ئۆزەڭالرغب ثىر 

دېَىٍّەوتە. ثۇ ٔولتىذا ئەضتبٍىذىٍٍىك ثىٍەْ ئوٍٍىٕىػمب « جبً ٍبرىتىپ ئۇ ٍەرگە وېتىڭالر 
ّىٕٕي ٍبرىتىع ئەٌۋەتتە ئىٕطبٔالرٔي ئبضّبٔالرٔي ۋە زې» تېگىػٍىه ثىر ِەضىٍە تىٍغب ئېٍىٕىذۇ : 

  (. 57)  « ( ئۇلّبٍذۇ ثۇٔي ٍبرىتىػتىٓ وۆپ لىَىٕذۇر ۋە ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ وۆپچىٍىىي )

ضۈرىذە، ئىالھىٌ ۋەھىَٕي ثىٍىپ تۇرۇپ رەت لىٍغۇچىالرٔىڭ زېھىٓ جەھەتتىٓ لبٔذاق 
 (. 63ۋەٍرأچىٍىك ئىچىذە ثوٌىذىغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 

ٕىڭ ئبخىرلي ئبٍەتٍىرى، ئبزاثٕي وۆرگۀذىٓ وېَىٓ ئىّبْ ئېَتىػٕىڭ وىػىگە ضۈرى
ھېچمبٔذاق ثىر پبٍذا ئېٍىپ وەٌّەٍذىغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ثۇ ئبرلىٍىك ئىّبٕٔىڭ ھەر خىً 

 ثېطىّذىٓ خبٌىٌ ھبٌذا، ھۆر ئىرادە ثىٍەْ لوثۇي لىٍىٕغبْ تبٌالظ ئىىۀٍىىي تەوىتٍىٕىذۇ:

َفُعُهْم 84ا بَْأَسَنا قَاُلوا َآَمنَّا بِاللَِّو َوْحَدُه وََكَفْرنَا ِبَا ُكنَّا بِِو ُمْشرِِكنَي )فَػَلمَّا رَأَوْ  ( فَػَلْم َيُك يَػنػْ
 (85ِإٙمَانُػُهْم َلمَّا رَأَْوا بَْأَسَنا ُسنََّة اللَِّو الَِِّت َقْد َخَلْت ٓت ِعَباِدِه َوَخِسَر ُىَناِلَك اْلَكاِفُروَف )

لب( هللا لب ئىّبْ ئېَتتۇق، ثىس ثۇرۇْ )اهللا ثىس ثىر ا »ىڭ ئبزاثىّىسٔي وۆرگەْ چبغذا: ئۇالر ثىسٔ
دېذى. ثىسٔىڭ ئبزاثىّىسٔي وۆرگەْ چبغذا ئېَتمبْ «  غېرىه لىٍغبْ ثۇتالرٔي ئىٕىبر لىٍذۇق

ثۀذىٍىرى ئبرىطىذا  ئەزەٌذىٓ تبرتىپ ٔىڭهللا ئىّبٕٔىڭ ئۇالرغب پبٍذىطي ثوٌّىذى، ثۇ  ا
 (. 85 – 84) ، ثۇ چبغذا وبپىرالر زىَبْ تبرتمۇچي ثوٌذى تۇتمبْ ٍوٌىذۇر

ِبٔب ثۇ ضۈٕٔەتۇٌالھ ) ئبٌالھ ٔىڭ ثەٌگىٍىّىطي (تۇر. پىرئەۋٍٔەغىەْ ھەر ئەلىً ئبلىۋەتتە 
 ئىگىطىٕي زىَبٔغب ثبغالپ ثبرىذۇ. 

 
 

 ئۀجىَب ضۈرىطي

 
ھەزرىتي ئىطّي ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔىغب ئبضبضەْ ثېرىٍگەْ. ٍۀي ضۈرىذە « ئۀجىَب » 

ئىجراھىّذىٓ ثبغالپ ئوْ ٍەتتە پەٍغەِجەرٔىڭ ئىطّي تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ثۇالر ھەزرىتي ِۇضب، 
ھەزرىتي ھبرۇْ، ھەزرىتي ئىجراھىُ، ھەزرىتي ئىطھبق، ھەزرىتي ٍبلۇپ، ھەزرىتي ٌۇت، ھەزرىتي 
ٔۇھ، ھەزرىتي ضۇالٍّبْ، ھەزرىتي داۋۇد، ھەزرىتي ئەٍَۇة، ھەزرىتي ئىذرىص، ھەزرىتي 

ىطّبئىً، ھەزرىتي ضبٌىھ، ھەزرىتي ٍۇٔۇش، ھەزرىتي زەوەرىَب، ھەزرىتي ٍەھَب، ھەزرىتي ئىطب ئ
لبتبرٌىمالر ثوٌۇپ، لۇرئبٔذا ئۀجىَب ضۈرىطىذىٓ ثبغمب ضۈرىذە ثۇٔذاق زىچ غەوىٍذە تىٍغب 

 ئېٍىّٕبٍذۇ. 
ٔەھً  –ضۈرە ِەوىىٕىڭ ئبخىرلي ِەزگىٍىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، جبثىر ثىٓ زەٍىذ ضەجذە 

 – 3ِۇئّىٕۇْ ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىغب تىسغبْ.  –ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىغب، ثبغمىالر ئىجراھىُ 
( وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي  621ئبٍىتي، ثۇ ضۈرىٕىڭ ثىرىٕچي ئەلەثە ثەٍئىتىذىٓ ) ِىالدى 

 98ئبٍىتىٕىڭ ثۇ ضۈرىٕىڭ  – 57ضۈرىطىٕىڭ  زۇخرۇفوۆرضىتىذۇ. ئىجٓ ئىطھبق ٔەلىً لىٍغبْ، 
ئبٍىتىٕي ئىّب لىٍغبٍٔىمي ھەلمىذىىي ئىجٓ ئبثجبش رىۋاٍىتىگە ئبضبضالٔغبٔذا، ئۀجىَب  –
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ضۈرىطىذىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبْ. ثۇ ِەٌۇِبتالرغب وۆرە، ضۈرىٕي رىطبٌەتٕىڭ  زۇخرۇفضۈرىطي 
 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر لبتبرىغب تىسىػمب ثوٌىذۇ.  – 12

ِەروىسى ئىذىَىطىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ وىرىع ضۆزگە ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي، لۇرئبٕٔىڭ 
ئوخػبپ لبٌىذۇ. ضۈرە دىٕٕىڭ ئۈچ ئبضبضٍىك ئۇي تېػي، ٍۀي تەۋھىذ، ئبخىرەت ۋە ٔۇثۇۋۋەت 

 ھەلمىذە توختبٌغبْ. 
 ضۈرە ئىٕطبٔالرغب لبرىتىٍىغبْ ثىر ئبگبھالٔذۇرۇظ ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ:

 ْفَلٍة ُمْعِرُضوفَ اقْػتَػَرَب لِلنَّاِس ِحَسابُػُهْم َوُىْم ٓت غَ 
ئۇالرٔىڭ )ئەِەٌٍىرىذىٓ( ھېطبة ئېٍىٕىذىغبْ ۋالىت )ٍۀي لىَبِەت(  ئىٕطبٔالردىٓ» 

 .( 1« ) ٍۈز ئۆرۈِەوتىذۇر  ٍېمىٕالغتي. ھبٌجۇوي، ئۇالر غەپٍەت ئىچىذە  )ثۇ ھەلىمەتتىٓ(
ىٍەٌّەً ئبٔذىٓ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٔۇثۇۋىتىٕي ئىٕىبر لىٍّبلچي ثوٌغبٔالرٔىڭ ٔېّە دېَىػٕي ث

(. ئىٕىبر لىٍغۇچي ِۇھبتبثالر ٍۀە ئوخػبظ ئىػٕي  5تېڭىرلبپ ٍۈرگۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ ) 
» لىٍّبلتب ثوٌۇپ، ئۇالر ئىٕطبْ ٔەثىٕىڭ ئورٔىغب پەرىػتە ٔەثي تەٌەپ لىٍغبٔىذى. ئۇالرغب 

ً (. ثۇ خى 7ئەضىەرتىٍىذۇ ) « ئەۋەتىٍگەْ ھەر رەضۇٌٕىڭ ئىٕطبْ جىٕطىذىٓ ئىىۀٍىىي 
تەٌەپٍەر ئىٕىبرچىالرٔىڭ ھەلىمىٌ غەرزىٕي ٍوغۇرۇغتىىي ثبھبٔىطي ئىذى. ئىػۀّەضٍىىتە 
چىڭ تۇرغبْ ٔەرضە، ئۆزٌىرىگە غەرەپ ثېغىػالظ ئۈچۈْ چۈغۈرۈٌگەْ ۋەھىَذىٓ ثبغمب ٔەرضە 
ئەِەش ئىذى. ۋەھىٌ ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجىٕىڭ ئىٍتىپبتي ثوٌۇپ، ۋەھىَگە ئىػىٕىع ثىٍەْ 

 ئىگە ثوٌىذۇ: ئىٕطبْ غەرەپىە

 َلَقْد أَنْػَزْلَنا ِإلَْيُكْم ِكَتابًا ِفيِو ذِْكرُُكْم أََفََّل تَػْعِقُلوفَ 

ضىٍەرٔىڭ غبْ ـ غەرىپىڭالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ وىتبثٕي )ٍۀي لۇرئبٕٔي( ضىٍەرگە » 
 (. 10« ) ھەلىمەتەْ ٔبزىً لىٍىپ ثەردۇق. )ثۇٔي( چۈغۀّەِطىٍەر؟ 

ِەلطىتي ثبر. ئىٕطبْ ئۈچۈْ ٍبرىتىٍغبٔالرٔىڭ ثىر ِەلطىتي ئىٕطبٕٔىڭ ثىر ٍبرىتىٍىع 
زېّىٕٕي ئۆزى ئۈچۈْ ٍبرىتىپ ثېرىٍگەْ ئىالھي غبھ ئەضەر  –ٍۇ، ئبضّبٔالرٔي  –ثوٌىذۇ 

ئىٕطبٕٔىڭ ثىر ٍبرىتىٍىع ِەلطىتي ثوٌّبِذۇ؟ تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەر ثۇ ئىالھىٌ ھەلىمەتٕي 
 ئەضىەرتىذۇ:

نَػُهَما ََلِعِبنَي )َوَما َخَلْقَنا السََّماَء  ( َلْو أََرْدنَا َأْف نَػتَِّخَذ َْلًْوا ََلَّتََّْذنَاُه 16َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ
 (17ِمْن َلُدنَّا ِإْف ُكنَّا فَاِعِلنَي )

ثىس ئبضّبٕٔي، زېّىٕٕي ۋە ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىىي ٔەرضىٍەرٔي ئوٍٕبپ ئي ئىٕطبٔالر! ( » ) 
پۇغۇلي لىٍّبلچي ثوٌطبق، لېػىّىسدىىي ٔەرضىٍەر ثىٍەْ  ٍبراتمىٕىّىس ٍوق. ئەگەر ثىس ئىچ

 (. 17 – 16«  ) ٌېىىٓ ثىس ثۇٔذاق لىٍّبٍّىس لىالتتۇق، 
لۇرئبْ، وبئىٕبتتىىي تەرتىپٕي ئۇٔي ٍبراتمۇچىٕىڭ ۋەھذأىَىتىٕىڭ دەٌىٍي لىٍىپ 

ەلەت ئبٌالھ وۆرضىتىذۇ. لۇرئبْ ئبٌالھ ٔىڭ ثبرٌىمىغب دەٌىً وۆرضىتىػىە ئېھتىَبج تۇٍّبٍذۇ، پ
 ٔىڭ ثىر ئىىۀٍىىىگە دەٌىً وۆرضىتىذۇ. 

 َلْو َكاَف ِفيِهَما َآِْلٌَة ِإَلَّ اللَُّو َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَف اللَِّو َربّْ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوفَ 
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تىٓ ثبغمب ئىالھالر ثوٌطب ئىذى، )وبئىٕبتٕىڭ تەرتىپي( هللا ئەگەر ئبضّبْ ـ زېّىٕذا ا» 
 .( 22)  « ئۇالرٔىڭ ضۈپەتٍىگەْ ٔەرضىٍىرىذىٓ پبوتۇرهللا ا رەثجيي، ئەرغٕىڭ ئەٌۋەتتە ثۇزۇالتت

ضۈرە ئىٕىبر لىٍغۇچىالرٔي لبٍىً لىٍىع ِەلطىتىذە، پەلەت ئۆز دەۋرىٕىڭ ئىٕطبٍٔىرى 
ئەِەش، پۈتۈْ ئىٕطبٔالرٔىڭ ِۇتٍەپ وۆپچىٍىىي خەۋەردار ثوٌّىغبْ وبئىٕبتتىىي ئىالھىٌ 

 ھەلىمەتٍەرٔي ثبٍبْ لىٍىذۇ:

ُكلَّ َأوَلَْ يَػَر الَِّذيَن َكَفُروا َأفَّ السََّماَواِت َواْْلَْرَض َكانَػَتا رَتْػًقا فَػَفتَػْقَنإُمَا َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء  
 َشْيٍء َحيٍّ أََفََّل يُػْؤِمُنوفَ 

ثىر ـ ثېرىگە  ثبغتب ثىٍەِذۇوي، ئبضّبٔالر ثىٍەْ زېّىٓ ئىٕىبر لىٍىػتب چىڭ تۇرغبٔالر» 
هللا ى، ئۇالرٔي ئبٍرىۋەتتۇق، ھەِّە جبٍٔىك ِەۋجۇداتٕي ضۇدىٓ ٍبراتتۇق، ئۇالر )اتۇتبظ ئىذ

 (. 30)  « ٔىڭ لۇدرىتىگە( ئىػىٕەِذۇ؟
ِبٔب ثۇ ٔولتىذا، ھەزرىتي خىسىردىٓ تبرتىپ ثبرٌىك پبٔىَالر ھەلمىذىىي ئۆٌۈِطىسٌىه 

رىٕطىپ ثبٍبْ خبتبٌىمىٕي ئبٍرىػتب ئبضبضٍىٕىذىغبْ ئىالھىٌ پ -چۈغۀچىٍىرىٕىڭ توغرا 
 لىٍىٕغبْ:

 (.  34« ) ثىس ضۀذىٓ ئىٍگىرى ) ئىٕطبٔالردىٓ ( ھېچ وىػىٕي ِەڭگۈ ٍبغبتمىٕىّىس ٍوق » 
ئىٕطبٕٔىڭ ئبٌذىراڭغۇ ِىجەزگە ئىگە ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ ئبٍەت ثۇ ضۈرىذە ٍەر 

 ىڭ ھوزۇرىغب چىمىذۇ:(. ئىٕىبر لىٍغۇچىالرِۇ، ئىّبْ ئېَتمۇچىالرِۇ ثىر وۈٔي رەثجىٕ 37ئبٌغبْ ) 

َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَػْوـِ اْلِقَياَمِة َفََّل ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيًئا َوِإْف َكاَف ِمثْػَقاَؿ َحبٍَّة ِمْن 
َنا ِِّبَا وََكَفى بَِنا َحاِسِبنيَ   َخْرَدٍؿ أَتَػيػْ

ٔىتىّىس، ھېچ لىَبِەت وۈٔي ثىس )ئەِەٌٍەر تبرتىٍىذىغبْ( ئبداٌەت تبرازىطىٕي ئور» 
ئبدەِگە لىٍچە ئۇۋاي لىٍىّٕبٍذۇ )ٍۀي ٍبخػي ئبدەِٕىڭ ٍبخػىٍىمي وېّەٍتىۋېتىٍّەٍذۇ، 
ٍبِبْ ئبدەِٕىڭ ٍبِبٍٔىمي ئبغۇرۇۋېتىٍّەٍذۇ( ئەگەر ئۇٔىڭ لىچب چبغٍىك ئەِەٌي ثوٌطىّۇ، 

 .( 47)  « ئۇٔي ھبزىر لىٍىّىس، )ثۀذىٍەرٔىڭ ئەِەٌٍىرىذىٓ( ھېطبة ئېٍىػمب ثىس ٍېتەرٌىىّىس 
 ئبٍەتتىٓ تبرتىپ پەٍغەِجەرٌەر ھەلمىذىىي ثبٍبٔالر ثبغٍىٕىذۇ. – 48ضۈرىذە 

ضەھىرى ئبدەَ ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ئىٕطبٔىَەت ضەپىرىٕىڭ چبغگبھ ۋالتىٕي ھەزرىتي ٔۇھ، 
چۈظ ۋالتىٕي ھەزرىتي ئىجراھىُ، ٔبِبز دىگەر ۋالتىٕي ھەزرىتي ِۇھەِّەد تەِطىً لىٍىذۇ. 

ئىجبرىطي، ثىسگە ثۇ ھەلىمەتٕي « ۋالىت ٍېمىٍٕىػىپ لبٌذى » ىذىىي ضۈرىٕىڭ ثبغٍىٕىػ
 ئەضىەرتىذۇ.

ضۈرىذە تەرتىپ ثوٍىٕچە ھەزرىتي ِۇضب ۋە ھبرۇْ، ھەِذە ئۇالرغب ثېرىٍگەْ ئىالھىٌ ۋەھىٌ  
 48ھەلمىذە ثبٍبٔالر ثېرىٍىذۇ. لۇرئبٕٔىڭ ئۇ ئىالھىٌ ۋەھىَٕىڭ داۋاِي ئىىۀٍىىي تەوىتٍىٕىذۇ ) 

– 50 .) 
ئبٔذىٓ ھەزرىتي ئىجراھىّغب ثېرىٍگەْ ِۇھبوىّە لبثىٍىَىتىگە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي 
ئبغذۇرىذۇ. ئۇٔىڭ ثۇ ضبغالَ ِۇھبوىّە ئبرلىٍىك رەثجىٕي تبپمبٍٔىمي ۋە ئۇٔىڭغب تەضٍىُ 
ثوٌغبٍٔىمي تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. ئۇ ئەڭ ئبخىرىذا ثۇتالرٔي چېمىپ، لەۋِىٕىڭ ئېچىٕىػٍىك ثىر ھبٌذا 

ي وۆرضىتىپ ثەرگەْ. ثۇ ئۇٔىڭ ئوتمب تبغٍىٕىػىغب ضەۋەپ ثوٌغبْ، ٌېىىٓ ئوتٕىڭ ئىىۀٍىىىٕ
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ئي ئوت! ئىجراھىّغب ضبٌمىٓ ۋە ئبِبٍٔىك ثەخع ئېتىذىغبْ » رەثجي ئوتمب ئەِىر لىٍغبٔىذى: 
رەثجي ئۇٔىڭ تەضٍىّىَىتىذىٓ رازى ثوٌغبْ، ئۇٔىڭغب ٔەثي ئوغۇٌالر ۋە ٔەۋرىٍەر «. ثوٌۇپ ثەر! 

 (.  73 – 51ىذى ) ثەخع ئەتىۀ
ھەزرىتي ٌۇتمب ھۆوۈَ ۋە ئىٍىُ ثېرىٍگەْ ثوٌۇپ، ئۇالردىٓ ثۇرۇْ ھەزرىتي ٔۇھ ۋە ٍېمىٍٕىرى 

 چوڭ ثىر ثبالدىٓ لۇتمۇزۇٌغبٔىذى. 
داۋۇد ۋە ضۇالٍّبْ ئىىىي ضۇٌتبْ رەضۇٌالر ثوٌۇپ، ئۇالرغىّۇ ھۆوۈَ ۋە ئىٍىُ ثېرىٍگۀىذى. 

تٕي ثەخع ئېتىٍگەْ ئىٍىّي ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرۈگەْ ۋە ثىر ئۇالر ئۆزٌىرىگە ثېرىٍگەْ ثۇ ضەٌتۀە
 ئبداٌەت دۆٌىتي لۇرۇپ چىممبٔىذى. 

ئۈضتىگە ِەضئۇٌىَەت ئبٌغبْ وىػي » ھەزرىتي ئەٍَۇثٕىڭ ضەثرى، ھەزرىتي ئىذرىطٕىڭ ۋە 
ٔىڭ ضەثرى تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. ضۆز ثېٍىك ۋەلەضىٕىڭ ثبظ لەھرىّبٔىغب وەٌتۈرۈٌىذۇ «) زۇٌىىفً ( 

رىتي ٍۇٔۇش (. ئبٌالھ ئۇٔىّۇ دۇچبر ثوٌغبْ ِۈغىۈٌچىٍىىتىٓ لۇتمبزغبٔىذى. ثۇ ٔەثىٍەر ) ھەز
ئبرلىٍىك رەضۇٌۇٌالھمب دەرش ثېرىٍّەوتە ئىذى. ثۇ ئۆرٔەوٍەر ضۈرىٕىڭ ئىىىىٕجي ئبٍىتىذىىي 

 تەضەٌٍىٕىڭ ئىساھبتىذىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش.  
ئىپپىتىٕي ضبلٍىغبْ ئبٍبي  » برلىذىٓ ھەزرىتي زەوەرىَبٔىڭ دۇئبضي تىٍغب ئېٍىٕىذۇ ۋە ئ

ٍبد لىٍىٕىذۇ. ثۇ ٔەثىٍەر ھەلمىذىىي ثبٍبٔالردىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕىڭ « ) ِەرٍەَ ( 
 ثىر ئۈِّەتٕىڭ ِۀطۇپٍىرى ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ ثۇ ئبٍەت وېٍىذۇ:

 ُبُدوفِ ِإفَّ َىِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم فَاعْ 
ِبٔب ثۇ ٍەردە لىطمىچە ٍبد لىٍىٕغبْ پەٍغەِجەرٌەر تبرىخّۇ  )ئي ئىٕطبٔالر!(» 

. ِەْ ئۈِّەتتۇر ) دىٕذۇر ( ھەلىمەتەْ ثىر وۆرضەتىۀذەن، ضىٍەرٔىڭ ئۈِّىتىڭالر ) دىٕىڭالر ( 
 .( 92)  « ڭالردۇرِەْ، ِبڭىال ئىجبدەت لىٍىڭالررەثجىضىٍەرٔىڭ 

 ىرىٕىڭ ئىىىي ِەلطىتي ثبر:لۇرئبٔذىىي ٔەثىٍەر لىططەٌ
ثىرىٕچىطي، ٔۇثۇۋۋەت ِۇئەضطەضىٕي ۋە ئۇٔىڭ ھەي لىٍغۇچ ئەھّىَىتىٕي چۈغۈٔۈغىّىسٔي 
ئبضبٔالغتۇرۇظ ثوٌۇپ، ٔۇثۇۋۋەت ثىر روھمب ئوخػبٍذۇ. ئۇٔي ۋۇجۇدلب ئىگە لىٍغبْ ٔەرضە ِبٔب 

 ثۇ لىططەٌەردۇر. 
ەوىٍٍۀذۈرۈظ. ۋەھىٌ ئۇلۇِالر ئىىىىٕجىطي، ِۇھبتبثٕىڭ وىػىٍىىىٕي ثەرپب لىٍىع / غ

ثىٍەْ تەضەۋۋۇرٔي، تەۋضىَەٌەر ثىٍەْ ئەلىٍٕي، ئۆرٔەوٍەر ثىٍەْ وىػىٍىىٕي، ثىر پۈتۈْ 
 گەۋدىطي ثىٍەْ ھبٍبتٕي غەوىٍٍۀذۈرىذۇ. 

 –ضۈرە رەضۇٌالرٔي ثبغٍىٕىع ٔولتىطي لىٍغبْ ھبٌذا، ئىٕطبٔالرٔىڭ ئۆزگەرِەش لىّّەت 
ْ، ئورتبق ٍبخػىٕىڭ ٍىٍتىسىٕىڭ ثىر ئىىۀٍىىىٕي ئىػبرەت لبراغٍىرى، پىرىٕطىپٍىرى ثىٍە

 48لىٍىذۇ. ئىطىٍّىرى تىٍغب ئېٍىٕغبْ ٔەثىٍەرٔىڭ ھبٍبتي، ثۇ ھەلىمەتٕىڭ تبرىخي دەٌىٍىذۇر ) 
– 91 .) 

ثۇ ئەثەدى ھەلىمەتٕىڭ ھبزىر ۋە ثۇ ِبوبٔذا ٔبِبٍەْ ثوٌغبْ ٔەتىجىطي ِۇٔذاق 
(. ثۇٔىڭ ئوخػبظ غەوٍي  92« ) ىڭىالر ثىر ئۈِّەتتۇر ضىٍەرٔىڭ ثۇ ئۈِّىت» ئىپبدىٍۀگەْ: 

ضىسٔىڭ » ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ثۆٌەوتە ئبٌالھ ٔىڭ ثىر ئىىۀٍىىي ئۇضٍۇثىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ: 
(. ثۇ ئبرلىٍىك ئبٌالھ ٔىڭ ِۇتٍەق ثىر ئىىۀٍىىي ثىٍەْ،  108« ) ئىالھىڭالر ثىر تەن ئىالھتۇر 
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طەت ثىرٌىىي ھەلمىذە زىچ ِۇٔبضىۋەت لۇرغبْ ثىر ئۇٔىڭغب ئىّبْ ئېَتمبٔالرٔىڭ ِەل
» ، ئىىىىٕجىطي «تەۋھىذٔىڭ » تەضەۋۋۇرٔىڭ غەوىٍٍىٕىػىٕي ٔىػبْ لىٍّبلتب. ثىرىٕچىطي 

ئىجتىّبئي » ، ئىىىىٕجىطىٕي «ئەلذىۋى ۋەھذەت » غەرتي. ثىرىٕچىطىٕي « ۋەھذەتٕىڭ 
 دەپ ئبتبغمب ثوٌىذۇ.« تەۋھىذ 

ئبخىرەت ۋە لىَبِەت ھەلمىذە توختبٌغبْ. ئبٌالھ تىٓ ثبغمب  ضۈرىٕىڭ ئبخىرىذىىي ثۆٌەوتە
ھېچىىُ خەۋەر ثېرەٌّەٍذىغبْ ئۇ وۈٔگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر ضەھٕە ثۇ ثۆٌەوتە تەضۋىرٌۀگەْ. 
ئبضّبٔالرٔىڭ لەغەزگە ئوخػبظ ٍۆگىٍىذىغبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ ثۇ ئبٍەت، ۋەھىَٕىڭ تىپىه 

 ىً لىٍىذۇ:لىَبِەت تەضۋىرٌىرىذىٓ ثىرٔي تەغى

َنا ِإنَّا ُكنَّ  ا يَػْوـَ َنْطِوي السََّماَء َكَطيّْ السِّْجلّْ لِْلُكُتِب َكَما َبَدأْنَا َأوََّؿ َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعًدا َعَليػْ
 فَاِعِلنيَ 
ثۇ وۈٔذە ئبضّبٕٔي )پۈتۈوچي( ٔەرضە ٍېسىٍغبْ لەغەزٔي ٍۆگىگۀذەن ٍۆگەٍّىس. » 

براتمبْ ثوٌطبق، غۇ ھبٌىتىذە ئەضٍىگە لبٍتۇرىّىس. )ثۇ( ثىس ِەخٍۇلبتالرٔي دەضٍەپتە لبٔذاق ٍ
 (. 104« ) ئۈضتىّىسگە ئبٌغبْ ۋەدىذۇر، )ئۇٔي( چولۇَ ئىػمب ئبغۇرىّىس 

ضۆٍۈٍِۈن پەٍغەِجىرىّىسٔىڭ ئەۋەتىٍىع ِەلطىتي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئبٍەت ثۇ ضۈرىذە تىٍغب 
پۈتۈْ » ئىساھبتي ثوٍىٕچە ، ئىجٓ ئبثجبضٕىڭ «ئبٌەٍِەرگە » ئېٍىٕغبْ. ئۇ ِەلطەت 

 ئىذى:« ئىٕطبٔىَەتىە رەھّەت ثوٌۇظ 

 َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإَلَّ َرْْحًَة لِْلَعاَلِمنيَ 
)ئي ِۇھەِّەد!( ضېٕي ثىس پۈتۈْ ئەھٍي جبھبْ ئۈچۈْ پەلەت رەھّەت لىٍىپال » 

 (. 107)  « ئەۋەتتۇق
ثۇ ئبٍەتٕىڭ ثبرٌىك زاِبْ ۋە  ثۇ ئبٍەت، لۇرئبٕٔىڭ رەضۇٌۇٌالھ ھەلمىذە ثەرگەْ خەۋرىذۇر.

ئبٌەٍِەرٔىڭ » ِبوبٔالردا جبراڭٍىغبْ ضبداضي، ِۇھبتبثٕىڭ لەٌت لۇٌىمىغب ِۇٔذاق دېّەوتە: 
ِەضئۇٌىَىتىٕي ٍەٌىەڭذە ھېص لىٍطبڭ، ئبٌالھ ضېٕي ئۇ ِەضئۇٌىَەت ھۆرِىتىگە ئبٌەٍِەرگە 

ىڭ دەردىگە تبٌىپ ثوٌۇظ رەھّەت لىٍىذۇ. ٌېىىٓ، ئىٕطبٔىَەتىە رەھّەت ثوٌۇظ، ئىٕطبٔىَەتٕ
تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىع « ئۆزىٕي ھبالن لىٍغۇدەن دەرىجىذە » ثىٍەْ، ئۇٔىڭ ھىذاٍىتي ئۈچۈْ 

ثىٍەْ، ئۆرٔەن ثوٌۇغتىٓ ئىجبرەت روٌىٕي ئبدا لىٍىع ٍوٌىذا چېچىٕي ئبلبرتىع ثىٍەْ، ئۆِرىٕي 
 . ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ئەثەدى ضبئبدىتىگە پىذا لىٍىع ثىٍەْ ِۇِىىٓ ثوٌىذۇ

 
 

 ِۇئّىٕۇْ ضۈرىطي
 
« ِۇئّىٕۇْ » ِۀىطىذىىي « ِۇئّىٍٕەر » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 

 وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.
ثىسگە ٍېتىپ وەٌگەْ رىۋاٍەتٍەردىٓ ثۇ ضۈرىٕي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەزوۇر ئىطىُ ثىٍەْ 

 ئبتىغبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌّبلتب ) ئەثۇ داۋۇد (.
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ٕىڭ ئبخىرلي ِەزگىٍٍىرىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ھەتتب ثۇ ضبھەدە ٔوپۇزٌۇق ضۈرە ِەوىە دەۋرى
ثەزى وىػٍەر ثۇ ضۈرىٕىڭ ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ئبخىرلي ضۈرە دەپ لبرىغبْ. ٌېىىٓ ِەزِۇْ 

ٍىٍىذا ٔبزىً  – 12جەھەتتىٓ لبرىغبٔذا، ثۇ ضۈرە ئەلەثە ثەٍئىتىذىٓ وېَىٓ پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ 
 ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. 

( غەوٍىذە پەرەزگە ئبضبضالٔغبْ  89 – 84« ) چولۇَ ( ئبٌالھتۇر دەٍذۇ » ) ضۈرىذە  ثۇ
غەوٍىذە « ئەٌۋەتتە "ئبٌالھ" دەٍذۇ » ھبٌذا ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ثىر دىئبٌوگ، ثبغمب ثىر ٍەردە 

؛ 61ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ثىر دىئبٌوگٕىڭ ثىر پبرچىطي ثوٌۇپ وېٍىذۇ ) ِەضىٍەْ، ئۀىە ثۇت، 
ضۈرىٍىرى ثىٍەْ ثىر  زۇخرۇف(. ثۇٔىڭغب ئبضبضەْ ثۇ ضۈرە زۇِەر، ٌولّبْ ۋە  25ٌولّبْ، 

 ئبرلب ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن.  –ِەزگىٍذە ٍبوي ئبرلىّۇ 
ِۈٌه ضۈرىطي ئبرىطىغب، ثبغمب تەرتىپٍەردە ئۀجىَب  –جبثىر ثىٓ زەٍذ تەرتىۋىذە تۇر 

ضۈرىٍىرى ئەلەثە ثەٍئىتىذىٓ وېَىٓ ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍغبْ. ئۀجىَب ۋە ِۇئّىٕۇْ 
فۇضطىٍەت  –ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر ثوٌۇپ، ثۇ ئورۇْ ِۇۋاپىك. ثىسٔىڭچە ثۇ ضۈرە ئۀجىَب 

ئبئىٍىطىگە تەۋە « ھب، ِىُ » ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍطب ِۇۋاپىك ثوٌىذۇ. فۇضطىٍەت 
 ئىىىىٕجي ضۈرە. 

ىە ئىگە. ِۇوەِّەي ِۇئّىٕٕىڭ ئبٍبغ ثىر پۈتۈٍٔۈو –ضۈرە ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ثبغتىٓ 
 – 35 – 22ضۈپىتىٕي تەضۋىرٌەپ ثەرگەْ ثبغٍىٕىع ئبٍەتٍىرى ثىٍەْ ِبئبرىج ضۈرىطي 

ئبٍەتٍىرى ئبرىطىذا ئوخػبغٍىك ِەۋجۇت. ضۈرىذە ِەلجۇي ثىر ئىّبْ تېّىطىٕي چۆرىذىگەْ 
پّۇ وىػىٍىه ھبٌذا، ۋەھىٌ، ٔۇثۇۋۋەت ۋە ئبخىرەت ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ئبٌذىٕمي ئورۇٔذا، ثوٌۇ

( ئۆز ئىچىگە ئبٌّىغبْ ثىر ئىّبٕٔىڭ ھېچمبٔذاق ثىر ِۀب  9 – 1ھبٍبتٕي ) 
( ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ضۈرە ئۆتّۈظ پەٍغەِجەرٌەر ئۈضتىذىٓ  89 – 84ئىپبدىٍىّەٍذىغبٍٔىمي ) 

وۆرضىتىٍگەْ ئۆرٔەوٍەرٔي چۆرىذىگەْ ھبٌذا، لۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي ِۇھبتبثي ثوٌغبْ 
 – 23ڭ ۋە ئىّبْ ئېَتمبٔالرٔىڭ وىػىٍىىىٕي ثەرپب لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍغبْ ) رەضۇٌۇٌالھٕى

50  .) 
چۈغۀچىطىٕي غەوىٍٍۀذۈرگەْ ھبٌذا « ٔىجبدٌىممب ئېرىػىع » ضۈرە ِۇھبتبثىٕىڭ 

فىرلبئي ٔبجىَە ) ٔىجبدٌىممب ئېرىػىۈچي پىرلە ( » ثبغٍىٕىذۇ. والضىه وبالَ ئەدەثىَبتىذىىي 
ىغب، گەرچە ھەر وىُ ِەزھىجىگە، تەرىمىتىگە لبرىتب ثىرەر جبۋاپ ثەرگەْ دېگەْ ضوئبٌ« وىُ؟ 

ثوٌطىّۇ، ئبٌالھ ٔىڭ ثۇ ضوئبٌغب ثەرگەْ جبۋاثي ِەزوۇر ضۈرىذە دەضٍەپىي وۈٔىذىىىذەن 
وىٍّەر ٔىجبدٌىممب ئېرىػىذۇ؟ " دېگەْ » " جبٍٔىك ھبٌذا ئبٌذىّىسدا تۇرِبلتب. ثۇ جبۋاپ 

لمي، ٔىجبدٌىممب ئېرىػىػىە ِۇھتبج ئىٕطبٔالرٔىڭ ئەِەش، ضوئبٌٕىڭ جبۋاثىٕي ثېرىع ھە
ٔىجبدٌىممب ئېرىػتۈرگۈچي ئبٌالھ لب خبضتۇر. ئبٌالھ ثەرگەْ جبۋاپمب لبٔبئەت لىٍّبً، ئۇٔىڭغب 
لوغۇپ لوٍۇظ ٍبوي وېّەٍتىع، ئىالھىٌ جبۋاپٕي ٍبراتّبً ئۆز خبھىػي ثوٍٕىچە " ٔىجبدٌىك 

ثۇٔذاق ثىرضي ئبٌذى ثىٍەْ ثۇ خىً چۈغۀچىذىٓ رېتطىپي " ٍېسىع دېگۀٍىه ثوٌىذۇ. 
وىٍّەر » دەٍذۇ. تۆۋۀذىىىٍەر « لۇتۇٌىػي ۋە ئبٌالھ ثەرگەْ جبۋاپمب تەضٍىُ ثوٌىػي وېرەن 

 دېگەْ ضوئبٌٕىڭ لىَبِەتىىچە وۈچىە ئىگە ثوٌغبْ ئىالھي جبۋاثىذۇر: « ٔىجبدٌىممب ئېرىػىذۇ؟ 
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ِِِْم َخاِشُعوَف ) ( الَِّذينَ 1َقْد أَفػَْلَح اْلُمْؤِمُنوَف ) ( 3( َوالَِّذيَن ُىْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَف )2ُىْم ٓت َصََّل
( ِإَلَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت 5( َوالَِّذيَن ُىْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَف )4َوالَِّذيَن ُىْم لِلزََّكاِة فَاِعُلوَف )

ُر َملُ  ِِِْم 7( َفَمِن ابْػتَػَغى َورَاَء َذِلَك َفُأولَِئَك ُىُم اْلَعاُدوَف )6وِمنَي )أَْٙمَانُػُهْم فَِإنػَُّهْم َغيػْ ( َوالَِّذيَن ُىْم ِْلََمانَا
ِِِْم ُٗمَاِفُظوَف )8َوَعْهِدِىْم رَاُعوَف )    ( 9( َوالَِّذيَن ُىْم َعَلى َصَلَوا

 ەٍىرىذئىجبدەتئۇالر  ۇ.ىذھەلىمەتەْ ثەختىە ئېرىػ تەٌەپىە الٍىك ھبٌذا ئىّبْ ئېَتمبٔالر» 
)ِبددى ئەٍّىٕىپ تۇرغۇچىالردۇر. ئۇالر ثىھۇدە ضۆز، ثىھۇدە ئىػتىٓ ٍىراق ثوٌغۇچىالردۇر. ئۇالر 

ئۇالر ئەۋرەتٍىرىٕي )ھبراِذىٓ( ۋە ِۀىۋىٌ ھەر جەھەتتىٓ( پبوالٔغۇچىالردۇر. 
ٔالر خبرىج ٍۀي ٍوٌٍۇق غەوىٍذە ئەِرىگە ئبٌغبضبلٍىغۇچىالردۇر. پەلەت خوتۇٍٔىرىذىٓ، 

ثىٍەْ ٍېمىٕچىٍىك لىٍغۇچىالر ِبالِەت  لبٔۇٍٔۇق ئبٍبٌٍىرىضبلٍىغۇچىالردۇر )ثبغمىالردىٓ 
ثۇٔىڭ ضىرتىذىٓ )جىٕطىٌ تەٌەپٕي لبٔذۇرۇغٕي( تەٌەپ لىٍغۇچىالر ھەددىذىٓ  .لىٍىّٕبٍذۇ(

ەْ رگئۆزٌىرىگە تبپػۇرۇٌغبْ ئبِبٔەتٍەرگە ۋە ثە غۇٔذاق وىػىٍەروي،ئبغمۇچىالردۇر. ئۇالر 
 « ئبدا لىٍغۇچىالردۇر ئەضتبٍىذىٍٍىك ثىٍەْىٕي ئىجبدەتٍىرئۇالر . ئەھذىگە رىئبٍە لىٍغۇچىالردۇر

 (1 – 9 ) .  
ئەٌّۇئّىٕۇْ » ئبٍەتتە ثبٍبْ لىٍىٕغبٔذەن  – 1ٔىجبدٌىممب ئېرىػىػٕىڭ ئبٌذىٕمي غەرتي 

» برىذىٓ ثوٌۇظ وېرەن. لبت« تەٌەپىە الٍىك ئىّبْ ئېَتمبٔالر » لبتبرىذىٓ ثوٌۇغتۇر. ٍۀي، « 
لۇرئبٕٔىڭ ئىىىي جىٍىتي » دېگەْ ضوئبٌغب، لۇرئبْ « ئىّبٕٔىڭ تەلەززاضي ٔېّە؟ 

ثۇ تولمۇز ئبٍەتتە وۆرضىتىٍگەْ غەرتٍەرٔي ئبدا  دېگەْ جبۋاپٕي ثېرىذۇ.« ئبرىطىذىىىٍەر 
لىٍغۇچىالر ئبٌالھ ٔىڭ ۋەدىطي ثىٍەْ ٔىجبدٌىممب ئېرىػىذۇ. ئۇٔذالتب، ٔىجبدٌىممب 

 ئېرىػىۀٍەرگە ٔېّە ثېرىٍىذۇ؟ دېگەْ ضوئبٌغب ِۇٔذاق جبۋاپ ثېرىٍگەْ:

 (11( الَِّذيَن يَرِثُوَف اْلِفْرَدْوَس ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَف )10أُولَِئَك ُىُم اْلَوارِثُوَف )
ّىٍٕەر ٔبزۇٔېّەتٍىه جۀٕەتٕىڭ( ۇئئۀە غۇالر )ٍۀي ٍۇلىرى ضۈپەتٍەرگە ئىگە ِ» 

ر )ٍۇلىرى دەرىجىٍىه جۀٕەت( فىردەۋضىە ۋارىطٍىك لىٍىذۇ، فىردەۋضتە ۋارىطٍىرىذۇر. ئۇال
 (. 11 – 10« )  ِەڭگۈ لبٌىذۇ

ثۇ ثبغٍىٕىػتىٓ وېَىٓ ضۆز ئىٕطبٕٔىڭ ئېٍېّېٕىتٍىك ٍبرىتىٍىع جەرٍبرٔىغب وېٍىذۇ ۋە 
(. ثۇ  14 – 12ئىٕطبٕٔىڭ چەوطە جىرىڭالٍذىغبْ ضبپبٌذىٓ ٍبرىتىٍغبٍٔىمي تەوىتٍىٕىذۇ ) 

 چ ئبٍەت تۆۋۀذىىي ئۈچ ٔەرضىگە داالٌەت لىٍىذۇ:ئۈ
» ئىٕطبٕٔىڭ ئېٍېّېٕىتٍىك ٍبرىتىٍىع جەرٍبرٔىذىىي ثىر ثبضمۇچٕي ثىٍذۈرىذۇ. چۈٔىي  .1

ثىر غەوىٍذىٓ ٍۀە ثىر » دىٓ ثبغالٔغبْ جەرٍبْ « ھەر جبٍٔىك ضۇدىٓ ٍبرىتىٍذى 
. ثۇ دائىرىذە ثەغەر ثوٌۇغىغب لەدەر تەرەلمىٌ لىٍىپ وەٌگەْ« غەوىٍگە وىرىپ 

لۇرئبٔذا ئوخػبظ ثوٌّىغبْ ٍەرٌەردە ئىػٍىتىٍگەْ ئىٕطبٕٔىڭ توپىذىٓ، لبرا الٍذىٓ، 
ضبپبٌذىٓ، چەوطە جىرىڭالٍذىغبْ ضبپبٌذىٓ ... ٍبرىتىٍغبٍٔىمىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ 
ئىجبرىٍەرٔىڭ ھەر ثىرى، ئىٕطبٕٔىڭ ئېٍېّېٕىتٍىك ٍبرىتىٍىع جەرٍبرٔىذىىي ثىر 

 ىذۇ.ثبضمۇچمب توغرا وېٍ
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ئىٕطبٕٔىڭ توپىذىٓ، لبرا الٍذىٓ، ِۀىذىٓ، تۆرەٌّىذىٓ ٍبرىتىٍغبٍٔىمىٕي ثبٍبْ  .2
لىٍغبْ ھەر ئبٍەت، ئبضبضەْ ئىٕطبٕٔي ئبٌالھ ئبٌذىذا وىچىه پېئىً ثوٌۇغمب دەۋەت 

ئي » لىٍىذۇ. رەثجىگە لبرىتب ھبوبۋۇرٌۇق لىٍغبْ ئىٕطبٔغب ئەضٍىٕي ئەضٍىتىذۇ ۋە 
ئەضٍي وېٍىپ چىمىػىڭغب » ، «ئبٌالھ لب ئبضىٌ ثوٌىطەْ؟  ئىٕطبْ! ٔېّەڭگە وۆرەڭٍەپ

لبرا، توپىذىٓ، ثىر تبِچە ضۇدىٓ ئبپىرىذە ثوٌذۇڭ. ئبٌالھ ضېٕي ثىر ھۇجەٍرىٍىىتىٓ ثۇ 
ھبٌغب وەٌتۈردى. ئبٌالھ لب ثوٌغبْ لەرزىڭٕي ِبٔب ِۇغۇٔذاق ھبوبۋۇرٌۇق لىٍىپ 

 دېّەوتە.« لبٍتۇراِطەْ؟ 
ىي ئەجرىٕي ئەضٍىتىذۇ. ضىڭذۈرۈٌگەْ ئەجىر لبٔچىٍىه ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبْ ئۈضتىذى .3

وۆپ ثوٌطب، ئۇٔىڭغب لىٍىٕغبْ تۇزوورٌۇق جىٕبٍىتىّۇ غۇٔچە ئېغىر ثوٌىذۇ. ئبٌالھ ٔىڭ 
ئىٕطبْ ئۈضتىذىىي ئەجرىٕي ئەضىەرتىع ئۈچۈْ، ئىٕطبٔغب ئېٍېّېٕىتٍىك ۋە 

تبٌغبْ ھەر ئبٍەت، ثىئوٌوگىَىٍىه وېٍىپ چىمىػىٕي ئەضىەرتىذۇ. ثۇ تېّب ئۈضتىذە توخ
 ئىٕطبٔغب ئبٌالھ لب غۈوۈر لىٍىع ِەججۇرىَىتي ثبرٌىمىٕي ئەضٍىتىػٕي ِەلطەت لىٍىذۇ. 

ثىس » ثۇ ئبٍەتٍەردىٓ وېَىٓ ِۇھبتبثىٕىڭ ٔەزىرىٕي ئىٕطبٔذىٓ وبئىٕبتمب ئبغذۇرىذۇ ۋە 
ىٕبتتىىي ( دەپ وبئ 17)  « ھەلىمەتەْ ضىٍەرٔىڭ ئۈضتۈڭالردا ٍەتتە لەۋەت ئبضّبٕٔي ٍبراتتۇق

ٍبرىتىٍىػٕي ئەضىەرتىذۇ. ثۇٔىڭغب ئوخػبظ ئبٍەتٍەر لۇرئبْ ئبٌەِىٕىڭ ثىر پبرچىطي. ثۇ ئبٌەَ 
ضىرٌىرىٕىڭ ٍېػىٍىػي ئۈچۈْ وبئىٕبت ضىرٌىرى ٍېػىٍىػي وېرەن. ثۇ ھبزىرچە ِۇِىىٓ 
ئەِەضتەن تۇرىذۇ. ثۇ ھەلىمەت لۇرئبٕٔىڭ ِۀىطىٕي ئېَتىپ تۈگەتىىٍي ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي، 

ٍېڭي ٔەرضىٍەرٔي  –ەھىَٕىڭ ھەر زاِبْ ۋە ھەر ِبوبٔغب، ھەر ٔەضىً ۋە جبٍٔىممب ٍېڭي ۋ
 ئېَتىػٕي داۋاِالغتۇرىذىغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىذۇ.  

ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ئبٍەت ٔەزرىّىسٔي ئبضّبٔذىٓ ٍەرگە، ٍۀي ٍبغمبْ رەھّەت ٍبِغۇرى 
ٕغب، ئۇ ٍەردىىي خورِبزارٌىمالرغب، ثىٍەْ وۆٌگە ئبٍالٔغبْ چۆٌٍەرگە، جبْ وىرگەْ ئۆٌۈن زېّى

(. ثۇ ئبرلىٍىك ۋەھىٌ ثىٍەْ ٍبِغۇر،  20 – 18ئۈزۈَ ثبغٍىرىغب، زەٍتىٍٕىىٍەرگە ئبغذۇرىذۇ ) 
 تۇپراق ثىٍەْ لەٌجىّىس ئبرىطىذا ِۇٔبضىۋەت لۇرۇغىّىسٔي ئىّب لىٍىذۇ.

سٔي ضۆز ثۇ ٍەرگە وەٌگۀذە ئۆٍگە وۆٔذۈرۈٌگەْ ھبٍۋأالرٔىڭ ضۈتىگە دىممىتىّى
ئبغذۇرىػي چوڭمۇر ِۀىگە ئىگە. ضۈت ثىر ِۆجىسىذۇر. ھەر ئىٕەن، ثىر ئىالھي ضۈت زاۋۇتىذۇر. 
زاِبٔىۋى تېخٕىىب ھبزىرغىچە ِۇغۇٔذاق ثىر زاۋۇت ٍبضبغمب لبدىر ثوالٌّىذى. ضبِبٕٔي 
ِۇرەوىەپ جەرٍبٔالردىٓ ئۆتىۈزۈپ ضۈتىە ئبٍالٔذۇرغبْ ثۇ ضىطتېّب، ئبٌالھ ٔىڭ پەلەت غۇ 

ٕٔىڭ ٔەضٍىگىال ئەِەش، ئىٕطبٔغىّۇ لىٍغبْ ثىر ئېھطبٔي. ھەرە ئىطتىّبي لىٍغىٕىذىٓ ھبٍۋا
ٔەچچە ھەضطە ئبرتۇق ھەضەي، ئىٕەن ِوزىَىٕىڭ ئېھتىَبجىذىٓ ئبرتۇق ضۈت، ِېۋىٍىه 
دەرەخٍەر ٔەضٍىٕىڭ داۋاِىٕي ضبلالغتىٓ ٔەچچە ِىڭ ھەضطە ئبرتۇق ئۇرۇق ثېرىذۇ. ثۇ ئبرتۇق 

ٔىڭ ئىٕطبٔغب لىٍغبْ ئېھطبٔىذۇر. غۈوۈر ئىٕەوٕىڭ ئەِەش، ئبٌالھ ٔىڭ  ِەھطۇالتالر، ئبٌالھ
ھەلمىذۇر. ٔىػبٔىٕي ٍولۇتۇپ لوٍغبْ وىػي، ٍوٌىذىّٕۇ ئېسىپ لبٌىذۇ ۋە ئىٕەوىە چولۇٔۇغمب 
ثبغالٍذۇ. تۇزوورٌۇق ئبزغۇٍٔۇلٕي، ئبزغۇٍٔۇق ٍبتٍىػىػٕي، ٍبتٍىػىع ئەخاللي زاۋاٌٍىمٕي، 

ەتٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذۇ. ثىر ئبٌالھ لب ئىجبدەت لىٍىػتىٓ ئبجىس ئەخاللي زاۋاٌٍىك ھبالو
 وەٌگۀٍەر، ئىجبدەت لىٍىػمب الٍىك ِىڭٍىغبْ ٍبٌغبْ ئىالھالرٔي ئىجبد لىٍىذۇ.
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- 23ٍۀي، وىٍّەرگە ئوخػبظ ٍبٌغبْ ئىالھالرٔي ئىجبد لىٍىذۇ؟ ٔۇھ لەۋِىگە ئوخػبظ ) 
غبْ، ئەِّب خبراوتېرى ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئبد لەۋِي (. ھەتتب، ثۇ ضۈرىذە ئىطّي تىٍغب ئېٍىّٕى 30
(؛ ِۇضب ۋە ھبرۇْ پەٍغەِجەر لىٍىپ  44 – 42( ۋە ضەِۇد لەۋِىگە ئوخػبظ )  41 – 31) 

ئبٍەت » (؛ ِەرٍەَ ۋە ئوغٍي ئىطبٔىڭ  49 – 45ئەۋەتىٍگەْ پىرئەۋْ ۋە لەِىگە ئوخػبظ ) 
وخػبظ... ٍبٌغبْ ئىالھالر ئىجبد لىٍىپ ئەۋەتىٍگەْ ٍەھۇدىٍَەغىەْ ثۀي ئىطرائىٍغب ئ« 

 لىٍىذۇ. 
ئبٌالھ ھەر پەٍغەِجەرٔي ئوخػبظ ثىر ھەلىمەت ثىٍەْ ئەۋەتىۀٍىىىٕي ۋە ئىٕطبٔىَەتٕىڭ 

(. غۇٔذاق تۇرۇلٍۇق ئىٕطبٔالر لبٔذاق  52ئىىۀٍىىىٕي ئەضىەرتىەْ ) « ثىر ئۈِّەت » 
 لىٍذى؟ ِۇٔذاق لىٍغبٔىذى:

نَػهُ   ْم زُبُػرًا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوفَ فَػتَػَقطَُّعوا أَْمَرُىْم بَػيػْ
ھەر پىرلە  ئبرىطىذىىي ثىرٌىىٕي ثۇزۇپ، ) ھەلىمەتٕي ( پبرچىالپ تبغٍىذى ۋەئۇالر » 

 (. 53)  « ىذىىي ھەلىمەت پبرچىطىٕي وۆوىە وۆتۈرۈپ ) ھەق ثىسدە دەپ ( ِبختبٔذىئۆز
ر ئېّتىھبْ ۋاضتىطي ضۈپىتىذە ثەخع ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ئېسىپ وېتىػىٕىڭ ئۇٌىذا، ئبٌالھ ثى

ئەتىەْ دۇَٔبٌىك ٔېّەتٍەرٔي، ئبٌالھ ٔىڭ ئۆزٌىرىٕىڭ ھبٍبت غەوٍىگەْ لىٍغبْ ٍبردىّي دەپ 
 چۈغۈٔۈپ لېٍىػي ٍبتّبلتب:

َا ٔمُِدُُّىْم ِبِو ِمْن َماٍؿ َوبَِننَي )  (56ُروَف )( ُنَسارُِع َْلُْم ٓت اْْلَيػْرَاِت َبل ََل َيْشعُ 55َأَٗمَْسُبوَف أٔمَّ
ٕىڭ ئۆزٌىرى، دالرٔي ثەرگۀٍىىىّىسٔي)ئۇالر( ثىسٔىڭ ئۇالرغب ِبي ـ ِۈٌۈن ۋە ئەۋال» 

ثۇٔي دەپ ئوٍالِذۇ؟ ھەرگىس ئۇٔذاق ئەِەش، ئۇالر  ) ھبزىرلي ھبٌىٕي ( لوٌالۋاتمبٍٔىمىّىس
 .( 56 ـ 55)   « ئۇلّبٍذۇ

توغرا ھبٍبت غەوٍىٕىڭ ثۇ ئبٍەتٍەر خبتب ثوٌغبْ ٔىجبدٌىك چۈغۀچىطىٕىڭ ئبضتىذا ٔب
ٍبتمبٍٔىمىٕي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ. ھەلىمەتٕىڭ ئىٕطبٔذىٓ ِۇضتەلىً ثوٌغبْ ِۇتٍەق ِۀجەضٕي 

 ئىّب لىٍىذۇ ۋە ِۇٔذاق دەٍذۇ:

َناُىْم ِبذِْكرِِىْم  فَػُهْم َعْن َوَلِو اتػََّبَع اْلَْقُّ أَْىَواَءُىْم لََفَسَدِت السََّمَواُت َواْْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َبْل أَتَػيػْ
 ذِْكرِِىْم ُمْعِرُضوفَ 

ئەگەر ھەلىمەت ئۇالرٔىڭ ٔەپطي خبھىػٍىرىغب ثوٍطۇٔىذىغبْ ثوٌطب، ئەٌۋەتتە » 
ئۇٔذاق ثوٌغىٕي  ، ثىراقئبضّبٔالر، زېّىٓ ۋە ئۇالردىىي ِەخٍۇلبتالر خبراة ثوٌغبْ ثوالتتي

ىٍذۇق، ئۇالر ئۆزٌىرىگە )ۋەز ٍوق، ئۇالرغب )ۋەز ـ ٔەضىھەتٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ( لۇرئبٕٔي ئبتب ل
 .( 71« ) ـ ٔەضىھەت ثوٌغبْ( لۇرئبٔذىٓ ٍۈز ئۆرۈٍذۇ 

ثۇ ضۈرىذە، وۈٔىّىسدە ئۆزىٕي ئېتىمبدٌىك دەپ لبرىغبْ ٔۇرغۇْ وىػىگە لبرىغبٔذا، ِەوىە 
ھبٌذا ئىػۀگۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ ئبٍەتٍەر « ضەِىّىٌ » ِۇغرىىٍىرىٕىڭ ئبٌالھ لب تېخىّۇ 

 :ٍەر ئبٌىذۇ

( ُقْل َمْن 85( َسيَػُقوُلوَف لِلَِّو ُقْل أََفََّل َتذَكَُّروَف )84ُقْل ِلَمِن اْْلَْرُض َوَمْن ِفيَها ِإْف ُكْنُتْم تَػْعَلُموَف )
َيِدِه ( ُقْل َمْن بِ 87( َسيَػُقوُلوَف لِلَِّو ُقْل أََفََّل تَػتػَُّقوَف )86َربُّ السََّماَواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم )
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( َسيَػُقوُلوَف لِلَِّو ُقْل َفَأَنَّ ُتْسَحُروَف 88َمَلُكوُت ُكلّْ َشْيٍء َوُىَو ٖمُُِْي َوََل ُٖمَاُر َعَلْيِو ِإْف ُكْنُتْم تَػْعَلُموَف )
(89) 

زېّىٓ ۋە ئۇٔىڭذىىي ِەخٍۇلبتالر وىّٕىڭ؟ ئەگەر ضىٍەر ثىٍطەڭالر )ِبڭب  »ئېَىتمىٕىي، 
)ثۇٔىڭذىٓ( پۀذ ـ » ئېَىتمىٕىي: دەٍذۇ. «  ٔىڭهللا ا ». ئۇالر: « ثۇٔي ئېَتىپ ثېرىڭالر(
  .« وىُ؟ رەثجيٍەتتە ئبضّبٕٔىڭ ۋە ئۇٌۇغ ئەرغٕىڭ  »ئېَىتمىٕىي،  «.؟ ٔەضىھەت ئبٌّبِطىٍەر

 .« ؟ذالتب، ِەضئۇٌىَىتىڭالرٔي ئبڭمىرىپ ٍەتّەِطىٍەرئۇٔ »دەٍذۇ. ئېَىتمىٕىي، «  هللا » :ئۇالر
ئىٕىڭ پبدىػبھٍىمي وىّٕىڭ لوٌىذا؟ )ئىٍتىجب لىٍغبٔالرغب( پبٔبھ ھەِّە غەٍ »ئېَىتمىٕىي، 

ثوالالٍذىغبْ ۋە ئۇٔىڭغب لبرغي ھېچ ٔەرضە پبٔبھ ثوالٌّبٍذىغبْ وىُ؟ ئەگەر ضىٍەر ثىٍطەڭالر 
 ٔېّىػمبضىٍەر ئۇٔذالتب  »دەٍذۇ. ئېَىتمىٕىي، «  هللا »ئۇالر: «.  )ِبڭب ثۇٔي ئېَتىپ ثېرىڭالر(

 (. 89 – 84)  «   ر؟ٍىطىٍەھبوبۋۇرٌۇق لى
ثۇ خىً ئبزغۇٍٔۇلالرغب لبرغي وۆرەظ لىٍىػتب لبٍطي ئۇضٍۇثٕي ئىػٍىتىع وېرەن؟ 

 وبپىرالرٔىڭ ھۇجۇِىغب ِۇئّىٍٕىك ضبالھىَەت ثىٍەْ لبٔذاق جبۋاپ لبٍتۇرۇظ وېرەن؟ 
 ثۇ ضوئبٌالرغب لۇرئبْ ِۇٔذاق جبۋاة ثېرىذۇ:

ثۇ ئەڭ ٍبخػي ۋە ئەڭ  ،ىيلىٍغىٕ ب )ئەپۇ لىٍىع ثىٍەْ( ٍبخػىٍىكمٍبِبٍٔىم ھەر» 
 (.  96« ) ثوٌطۇْ! ئۇضۇٌذا ِۇۋاپىك 

ضۈرىٕىڭ ئبخىرىذا ئبضبضىٌ ِەضىٍە ئۈضتىذە توختىٍىذۇ. ثبرٌىك ئبزغۇٍٔۇلٕىڭ ئۇٌىذا 
ٍبتمبْ ضەۋەپ ٔېّە؟ ئبضبضٍىك ِەضىٍە ثۇ ضوئبٌٕىڭ جبۋاثىغب ٍوغۇرۇٔغبْ ثوٌۇپ، جبۋاپ 

ىر ِۀب ۋە ِەلطەتتىٓ ٍولطۇْ ئىىۀٍىىي ضەپطەتىطىٕىڭ ٔبھبٍىتي ئېٕىك. ٍۀي، ھبٍبتٕىڭ ث
ثبرٌىك ئبزغۇٍٔۇلٕىڭ ئبضتىذا ٍبتمبْ ئبِىً ئىىۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ضەپطەتە 

ۋە ِەلطەتطىس ثىر ئىچ پۇغۇلي  ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍەر ئۆزۈڭالرٔي ثىىبر» ِۇٔذاق رەت لىٍىٕغبْ: 
 .( 115) « دەپ ئوٍالِطىٍەر؟  ٍبراتتي ئۈچۈْ

» ئبٌالھ ِۇٔبضىۋىتىگە ٍېتەوچىٍىه لىٍغبْ ۋە توغرا ثوٌغبْ  –ضۈرىٕىڭ ئبخىرىذا ئىٕطبْ 
(. ضۈرە  118 – 116چۈغۀچىطىٕي غەوىٍٍۀذۈرىذىغبْ ئبٍەتٍەر ٍەر ئبٌىذۇ ) « ئبٌالھ 

 ِۇھبتبثٍىرىغب ئبٌالھ تىٓ تىٍەغٕي ئۆگىتىذىغبْ تۆۋۀذىىي ئبٍەت ثىٍەْ ئبخىرٌىػىذۇ:

ُر الرَّاِْحِنيَ  َوُقلْ   َربّْ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخيػْ

« ! ِەغپىرەت لىٍغىٓ، رەھىُ لىٍغىٓ، ضەْ رەھىُ لىٍغۇچىالرٔىڭ ٍبخػىطىطەْ رەثجىُ »
 (. 118) دېگىٓ 

 
 

 فۇضطىٍەت ضۈرىطي

 
» ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « تەپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىٕذى » ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ  – 3

 پېئىٍي ثۇ ضۈرىگە ئىطىُ لىٍىپ لوٍۇٌغبْ. « فۇضطىٍەت 
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ئىطّي « ھب، ِىُ، ئەضطەجذە » ضۈرە، ثۇخبرى ۋە تىرِىسىذا ثىرىٕچي ئبٍىتىگە ئبضبضەْ 
» ئبٍىتىگە ئبضبضەْ  – 12ۋە « ئبلۋات » ئبٍىتىگە ئبضبضەْ  – 10ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ضۈرىٕي 

ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. « زۇلٍۇق ئو» ئىطّي ثىٍەْ ئبتىغبٔالرِۇ ثوٌغبْ. ئبلۋات « ِەضبثىھ 
 ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. « چىرالالر، الِپىالر » ِەضبثىھ 

 ئىطّىغب وۆرە وەڭ دائىرىذە ئىػٍىتىٍگەْ. « ئبلۋات » ئىطّي « ِەضبثىھ » 
ئبئىٍىطىٕىڭ ئىىىىٕجي ضۈرىطي ثوٌۇپ، ثۇ ئبئىٍىٕىڭ « ھب، ِىُ » ضۈرە، ٍەتتە ضۈرىٍىه 

ە ئوخػبظ ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ِۇئّىٓ ضۈرىطي ثىٍەْ ثىر لبٌغبْ ضۈرىٍىرى ثىٍەْ ثىرگ
ۋالىتتب ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىغب لبرىغبٔذا، ثۇ ضۈرىٕي ثبغمب ضۈرىٍەر ثىٍەْ 

 ئوخػبظ ثىر ِەزگىٍگە تىسىع ِۇِىىٓ. 
 رەضۇٌۇٌالھ، لۇرەٍػىە ۋاوبٌەتەْ ئۆزىگە ئەخاللطىسالرچە تەوٍىپ ثىٍەْ وەٌگەْ ئۇتجە

ئەِذى ضەْ ِېٕىڭ » ثىٕٕي راثىئبٔىڭ ضۆزىٕي ئبخىرىغىچە ئبڭٍىغبٔذىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭغب 
» ئبٍىتىٕي ئولۇۋاتمبٔذا ئۇتجە  – 13دەپ ثۇ ضۈرىٕي ئولۇغبْ. ضۈرىٕىڭ « ضۆزۈِگە لۇالق 

دەپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضۆزىٕي « ئبٌالھ ٔىڭ ھۆرِىتي ئۈچۈْ لەۋِىڭگە ِەرھەِەت لىٍغىٓ! 
بْ ۋە ئبخىرىذا چىراٍذا لبْ لبٌّىغبْ ثىر ھبٌذا لەۋِىٕىڭ ٍېٕىڭ لبٍتىپ توختبتّبلچي ثوٌغ

ضىٍەرِۇ ثىٍىطىٍەر ئۇٔىڭ دېگەْ ھەر ضۆزى رىئبٌٍىممب » ثېرىپ، ثۇ ھبٌىٕىڭ ضەۋەثىٕي 
 دەپ ئىساھٍىغبْ ) ئىجٕي وەضىر (. « ئبٍٍىٕىۋاتىذۇ 

غۇرا  –تىپٍەردە ِۇئّىٓ فۇضطىٍەت ضۈرىطي جبثىر ثىٕٕي زەٍذ تەرتىۋىذىٓ ثبغمب ثبرٌىك تەر
غۇرا ضۈرىطي  –ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. جبثىر ثىٕٕي زەٍذ تەرتىۋىذە ِۇئّىٕۇْ 

ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثىسٔىڭچە ثۇ وېَىٕىي تەرتىپ ِۇۋاپىك. ھەزرىتي ئوضّبْ ۋە ئىجٓ ئبثجبش 
 تەرتىپٍىرىذە ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ۋالتي ثىر ئبز ثۇرۇْ ثوٌطب وېرەن. 

 رىذە ئىّبْ ۋە ئىٕىبرٔىڭ تەثىئىتي ئبٔب تېّب لىٍىٕغبْ. ضۈ
ِۇلبتتبئب ھەرىپٍىرى ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ، ۋەھىٌ تەوىتٍۀگەْ ھبٌذا « ھب، ِىُ » ضۈرە 

 ضۆز ثبغالٔغبْ. 
ضۈرە ٔبزىً ثوٌغبْ ئۇ ھبٌمىٍىك ۋە ئېغىر ِەزگىٍٕىڭ وۈٔتەرتىپىگە ِبش ھبٌذا ئىٕىبر 

ئبگبھالٔذۇرىذۇ ۋە تەھذىذ ضېٍىپ لورلۇتىذۇ. ثىر تەرەپٍىّە لبراظ،  لىٍىػتب چىڭ تۇرغبٔالرٔي
ئەلىً تبغالٔغبْ تېگي ٍوق لۇدۇلمب ئوخػبٍذۇ. وۆرىذىغبْ وۆز وۆرِەٍذۇ، ئبڭالٍذىغبْ لۇالق 

 (.  5 – 4ئىػىتّەٍذۇ ) 
رەضۇٌۇٌالھمب لبرىتىٍغبْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭغب ئۆزىٕىڭ ثىر ئۆٌۈٍِىه ئىٕطبْ، ٍۀي  خىتبة

ئىىۀٍىىىٕي ئېَتمۇزىذۇ: ئېَتمىٕىي، ِۀّۇ ضىٍەرگە ئوخػبظ ئۆٌۈٍِىه ثىر ئىٕطبّٔەْ  ثەغەر
(. ئۇٔىڭ ثبغمىالردىٓ پەرلي، پەلەت ئۆزىگە ۋەھىٌ وېٍىذىغبْ ثوٌىػي ثوٌۇپ، ثبغمب  6« ) 

دەپ « ئبٌالھ ٔىڭ ثۀذىطي ۋە ئەٌچىطي » ئبرتۇلچىٍىمي ٍوق. ثۇ ئبرتۇلچىٍىك رەضۇٌۇٌالھٕي 
ّىسٔي تەلەززا لىٍغبْ ئبالھىذىٍىىتۇر. رەضۇٌۇٌالھمب ثۇٔي ئېَتمۇزۇغٕىڭ ضەۋەثي، ضۈپەتٍىػى

ئىٕىبر لىٍغۇچىالرٔىڭ ئبٌالھ تىٓ ۋەٍبوي پەرىػتىٍەردىٓ وۈتىۀٍىرىٕي ئۇٔىڭذىٓ وۈتۈغىە 
ِبٍىً ثوٌغبٍٔىمي ثوٌۇپ، ثۇ چۈغۀچە ثبرٌىك ئىٕىبرچي لەۋٍِەرٔىڭ ئورتبق ئبالھىذىٍىىىذۇر. 

ھەلىمەت ثىٍەْ ٍبغبغٕي خبٌىّىغبٔالر ثىٕورِبي ھبٍبتمب » لۇرئبْ وۈٔىّىس ِۇھبتبثىغب ثۇ ٔولتىذا 
دېّەوتە. ھەلىمەت ٔورِبي ثوٌغبٔذۇر. ئىٕطبٔذىٓ ئبٌەِػۇِۇي ئىالھىٌ ئۆِەوىە « ئەگىػىذۇ 
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ئۆز ئىرادىطي ثىٍەْ لبتٕىػىع تەٌەپ لىٍىّٕبلتب. ئبضّبٔالر ۋە زېّىٓ ثۇ ئىالھىٌ ئۆِەوىە 
ئبضّبْ ثىٍەْ زېّىٕغب " » ٍىمىٕي ئۆزىٕىڭ ھبي تىٍي ثىٍەْ ئىپبدىٍىّەوتە: لبتٕبغمبٔ

ئىختىَبرىٌ ٍبوي ئىختىَبرضىس ھبٌذا وېٍىڭالر! " دېذۇق. ئىىىىٍىطي " ئىختىَبرىٌ وەٌذۇق " 
(.  12(. ئبضّبٔالر ۋە زېّىٕٕىڭ ھەر ثىرى ئۆز ۋەزىپىطىٕي ئۈضتىگە ئبٌذى )  11« ) دېذى 

جبرەت ثىر ٔېّەت ثىٍەْ ئېّتىھبْ لىٍىٕغبْ ئىٕطبْ ثەئەٍٕي ئبد ۋە ٌېىىٓ ئىرادىذىٓ ئى
 (.  13ضەِۇدلب ئوخػبظ ثۇٔىڭغب لبرغي چىمتي ) 

ئىٕطبْ ثۇ جبھبٔغب ضبھىپ ثوٌۇظ ئۈچۈْ ئەِەش، غبھىت ثوٌۇظ ئۈچۈْ وەٌگەْ. ئبٌالھ 
غب غبھىت ئىٕطبٕٔي، ئىٕطبٕٔىڭ ئۆز ِەۋجۇدٌىمىغب غبھىت لىٍغبْ، ھەَ ئبٌالھ ئۆزىٕىڭ زاتى

لىٍغبْ. ئىٕطبْ ئەگەر ثۇ غبھىتٍىمٕي الٍىمىذا ئبدا لىٍّىطب، ئۇ ۋالىتتب ئىٕطبٕٔىڭ ئورگبٍٔىرى، 
(. ئوت ئۇالرٔىڭ  22 – 19وۆز، لۇاللٍىرى ۋە تېرىطي ئىٕطبٕٔىڭ زىَىٕىغب غبھىتٍىك لىٍىذۇ ) 

 (. 24ِبوبٔي ثوٌىذۇ ) 
ػٍىك ثىر ئەھۋاٌغب چۈغۈپ ئىٕطبٔذىٓ ئىجبرەت ثىر غبھ ئەضەرٔىڭ ثۇٔذاق ئېچىٕى

لېٍىػىٕىڭ ضەۋەثي، غەٍتبٔي خبھىػالرٔىڭ ئىذراوىٕي ئەضىر ئېٍىپ، ئىٕطبٕٔىڭ ئىىىىٕجي 
 وىػىٍىىي ھبٌغب وېٍىػىذىٓ ثوٌغبْ.

 أَُمٍم َقْد َوقَػيَّْضَنا َْلُْم قُػَرنَاَء فَػَزيػَُّنوا َْلُْم َما بَػنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُؿ ٓت 
ْنِس ِإنػَُّهْم َكانُوا َخاِسرِينَ   َخَلْت ِمْن قَػْبِلِهْم ِمَن اْلِْنّْ َواْْلِ

دوضتالرٔي ِۇضەٌٍەت لىٍذۇق، ئۇالر  خبھىػىغب ِبش وېٍىذىغبْ –ٔەپطي ئۇالرغب ثىس » 
ئبٌذى ـ وەٍٕىذىىي ٔەرضىٍەرٔي )ٍۀي ئۇالرٔىڭ ھبزىرلي ۋە وەٌگۈضىذىىي لەثىھ 

ئۇالرغب چىراٍٍىك وۆرضەتتي، ئۇالرغب ئۇالردىٓ ئىٍگىرى ئۆتىەْ ئىٕطبٔالردىٓ ۋە  ئەِەٌٍىرىٕي(
جىٕالردىٓ ثوٌغبْ )گۇٔبھىبر غەلي( ئۈِّەتٍەر لبتبرىذا ئبزاة ضۆزى تېگىػٍىه ثوٌذى، 

 .( 25)  « چۈٔىي ئۇالر زىَبْ تبرتمۇچىالر ئىذى
ضۈرەْ ثىٍەْ  –بۋلۇْ ثۇالر ھەلىمەتٕي ئىسدەغٕىڭ ئورٔىغب، ھەلىمەتٕىڭ ضبداضىٕي غ

جبزاالٔذۇرۇٌىذۇ « لىٍّىػٍىرىٕىڭ ئەڭ ئېغىرىغب ئبضبضەْ » (. ئۇالر  26ثبضتۇرِبلچي ثوٌىذۇ ) 
 (27 .) 

« ٍبخػي وىػي » ئۆٌچىّي ثوٌىذۇ. لۇرئبٕٔىڭ « ٍبخػي وىػي » ھەر وىّٕىڭ ثىر 
 ئۆٌچىّىذىٓ ثىرضي ثۇ ٍەردە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:

 ْن َدَعا ِإََّل اللَِّو َوَعِمَل َصاِْلًا َوقَاَؿ ِإنَِِّن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ َوَمْن َأْحَسُن قَػْوًَل ِمَّ 
ٔىڭ تەۋھىذىگە ۋە تبئىتىگە( دەۋەت لىٍغبْ، ٍبخػي ئەِەٌٍەرٔي لىٍغبْ هللا لب )ٍۀي اهللا ا

 دېگەْ وىػىذىّٕۇ ٍبخػي ضۆزٌۈن ئبدەَ ثبرِۇ؟«  ِەْ ھەلىمەتەْ ِۇضۇٌّبٔالردىّٕەْ »ۋە 
 (33 .) 

تتىٓ وېَىٓ ِۇئّىٓ ِۇھبتبثالرغب، وۇپۇرغب ئبٍالٔغبْ ثىر تەرەپٍىّە لبراغتىٓ ئىجبرەت ثۇ ئبٍە
 چوڭ توضبٌغۇٔي ٍبخػي ِۇئبِىٍە ثىٍەْ ٍىمىتىع ھەلمىذە تەٌىّبت ثېرىٍىذۇ:
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َنَك وَ  َنُو َعَداَوٌة َكأَنَُّو َوََل َتْسَتِوي اْلََْسَنُة َوََل السَّيَّْئُة اْدَفْع بِالَِِّت ِىَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَػيػْ بَػيػْ
يمٌ   َوِلّّ ْحَِ

ٍبخػي ئىع ثىٍەْ ٍبِبْ ئىع ثبراۋەر ثوٌّبٍذۇ، ٍبخػي خىطٍەت ئبرلىٍىك )ٍبِبْ » 
خىطٍەتىە( تبلبثىً تۇرغىٓ، )غۇٔذاق لىٍطبڭ( ضەْ ثىٍەْ ئۆزىٕىڭ ئبرىطىذا ئبداۋەت ثبر 

 (. 34« )  ئبدەَ گوٍب ضىرداظ دوضتۇڭذەن ثوٌۇپ لبٌىذۇ
ٓ ثۇ ئىىىي ئبرتۇلچىٍىممب ئىگە ثوٌۇظ ئۈچۈْ وەضجي ۋە ۋەھجىذىٓ ئىجبرەت ئىىىي ٌېىى

ئىٕطبٕٔىڭ تىرىػچبٍٔىك ۋە غەٍرىتي ثىٍەْ لوٌغب وەٌتۈرۈٌىذىغبْ  –ٔەرضە الزىُ. وەضجي 
ئىٕطبٕٔىڭ تىرىػچبٍٔىمي ۋە  –ٍبخػىٍىك لىٍىػتىىي ضەۋر ۋە چىذاِچبٍٔىمتۇر. ۋەھجي 

 دۇر:«چوڭ ٔېطىۋە » ثوٌغبْ ئبٌالھ تەرىپىذىٓ ثەخع ئېتىٍگەْ غەٍرىتىٕىڭ ثىر ِۇوبپبتي 

 َوَما يُػَلقَّاَىا ِإَلَّ الَِّذيَن َصبَػُروا َوَما يُػَلقَّاَىا ِإَلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ 
ثۇ خىطٍەتىە پەلەت ضەۋرچبْ ئبدەٍِەرال ئېرىػەٌەٍذۇ، ثۇ خىطٍەتىە پەلەت ثۈٍۈن » 

 . ( 35« )  ٔېطىۋە ئىگىطىال ئېرىػەٌەٍذۇ
ٌېىىٓ ثۇالرٔىڭ ھەِّىطي ثوٌغبْ تەلذىردىّۇ غەٍتبْ ٍۀىال ئىٕطبٕٔي ثوظ لوٍىۋەتّەٍذۇ. 
غەٍتبْ زەردۇغتٍىك دىٕىذا ۋە ئۇٔىڭغب ئوخػبٍذىغبْ ثبتىً ئەلىذىذە ثوٌغبٔذەن ئبٌالھ ٔىڭ 
رەلىجي ۋە دۈغّىٕي ئەِەش. غەٍتبْ پەلەت خبتبٌىمىذا چىڭ تۇرۇپ ئۆزىٕي ئبلٍىغبٍٔىمي 

بٌالھ ٔىڭ رەھّىتىذىٓ ٍىراق لىٍىٕغبْ ثىر تۇزووردۇر. ئۇٔىڭذىٓ لۇتۇٌۇظ ئۈچۈْ ٍب ئۈچۈْ، ئ
ئۇٔىڭغب لبرغي وۆرەظ لىٍىع ٍبوي ئىگىطىگە ٍبٌۋۇرۇظ وېرەن. ئىطتىئبزە ضبھىجىغب غەٍتبٕٔي 

 ثبغالتمۇزۇغتۇر:

َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِف نَػزٌْغ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّو ِإنَُّو ىُ   َو السَِّميُع اْلَعِليمُ َوِإمَّا يَػنػْ
ٍۇلىرىمي خىطٍەتٕي ئۆزٌەغتۈرِەضٍىىىە  ئەگەر غەٍتبْ ضېٕي ۋەضۋەضە لىٍىپ )» 

ھەلىمەتەْ هللا ( پبٔبھ تىٍىگىٓ، ا غەٍتبٕٔىڭ غەررىذىٓ لب ضېغىٕىپ )هللا ( ا وۈغىۈرتطە
 (. 36« )  ( ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر ئىػٍىرىٕي ( ئبڭالپ تۇرغۇچىذۇر، ) ثۀذىٍىرىٕىڭ ضۆزٌىرىٕي )

ئىٕىبر لىٍغۇچي ئىٕطبٕٔىڭ تۇترۇلطىس روھي ھبٌىتي ثۇ ضۈرىذە جبٍٔىك غەوىٍذە 
 تەضۋىرٌۀگۀذىٓ وېَىٓ، ضۆز غۇ ئبٍەتىە وېٍىذۇ:

َ َْلُْم أَنَُّو اْلَْقُّ   َسُنرِيِهْم َآيَاتَِنا ِٓت اْْلَفَاِؽ َوٓت أَنْػُفِسِهْم َحَّتَّ يَػَتبَػنيَّ

ئىىۀٍىىي ئېٕىك ثوٌغۇچە، ئەتراپىذىىي ۋە  ثىس ئۇالرغب تبوي لۇرئبٕٔىڭ ھەق» 
 (.  53)  « ( ئبالِەتٍەرٔي وۆرضىتىّىسئۆزٌىرىذىىي )لۇدرىتىّىسگە داالٌەت لىٍىذىغبْ

 

 
 غۇرا ضۈرىطي
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ِەضٍىھەتٍىػىپ ئورتبق ئەلىٍٕي ھەرىىەتىە وەٌتۈرۈظ، » ئبٍەتىە ئبضبضەْ  – 38ضۈرە، 
 ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.«  غۇرا» ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « وېڭەظ لىٍىع 

غۇرا وەٌىّىطىٕىڭ وېٍىپ چىمىػي، ھەضەي ھەرىطىٕىڭ ھەضەي ئىػٍەپچىمىرىػىغب لەدەر 
ضوزۇٌىذۇ. تۇٔجي ٔەضٍىٕىڭ ثۇ ضۈرىٕي ِەزوۇر ئىطىُ ثىٍەْ ئبتىغبٍٔىمىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىرەر 

تبئبت رىۋاٍەت ٍوق. ثەزى تەپطىرٌەر ضۈرىٕي ثبغٍىٕىػتىىي ئىىىىٕجي گۇرۇپ ِۇلبت
ئىطّي ثىٍەْ « ِۇئّىٓ » ثىٍەْ، ثەزىٍىرى « ئەٍىٓ، ضىٓ، لبف » ھەرىپٍىرى ثىٍەْ، ٍۀي 

 ئبتىغبْ. 
ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ثەزى ئبٍەتٍەر ثۇٔىڭذىٓ ِۇضتەضٕب دەپ لبراٌغبْ ثوٌطىّۇ، 

ۈرە ثۇ لبراظ ئۀئبَ ضۈرىطىذە ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ ئۆٌچەٍِەرگە ِبش وەٌّەٍذۇ. ِەزوۇر ض
ئبئىٍىطىذىىي ثبغمب ضۈرىٍەرگە ئوخػبظ « ھب، ِىُ » ئبئىت ثوٌغبْ ٍەتتە ضۈرىٍىه 

ھىجرەتىە ٍېمىٓ ثىر ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ِەدىٕىذىٓ وەٌگۀٍەر ثىٍەْ لىٍىٕغبْ ئەلەثە 
 ئبٍەت ثۇ لبراغٕي وۈچٍۀذۈرِەوتە. – 38ثەٍئىتىٕي ئىّب لىٍغبْ 

ضۈرىطي ئبرىطىغب،  زۇخرۇف –ىپتە فۇضطىٍەت ضۈرە دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي ئۈچ تەرت
 –جبثەرى ٔەلىً لىٍغبْ، ئىجٕي ئبثجبضمب ٔىطجەت ثېرىٍگەْ جبثىر ثىٕٕي زەٍذ تەرتىۋىذە وەھف 

ئىجراھىُ ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثىسٔىڭچە ئبٌذىٕمي ئۈچ تەرتىپتىىي ئورٔي ِۇۋاپىك 
 وۆرۈٌّەوتە.  

ەضۇٌۇٌالھ ۋە ئىٕطبٔالرٔىڭ چۈغۀچىطىٕي ضۈرىٕىڭ تېّىطي ۋەھىٌ ۋە ۋەھىَٕىڭ ر
غەوىٍٍۀذۈرۈظ ثوٌۇپ، ضۈرە ۋەھىٌ ۋە ئۇٔىڭ ِۀجەضي تەوىتٍۀگەْ ھبٌذا ثبغٍىٕىذۇ ۋە 

 ئبخىرٌىػىذۇ. ضۈرىذە ھەٍۋە لىٍىع ئۇضٍۇثي گەۋدىٍىه ھبٌذا ٔبِبٍەْ لىٍىٕغبْ. 
ٔىڭ ِۇتٍەق ضۈرە ۋەھىَٕىڭ ِۀجەضي تەوىتٍۀگەْ ھبٌذا ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ، ئبٌالھ 

 ئۈضتۈٍٔىىىگە وىػىٕىڭ دىممەت ٔەزىرىٕي ئبغذۇرىذۇ :

 َلُو َما ٓت السََّماَواِت َوَما ٓت اْْلَْرِض َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ  
ٔىڭ ِۈٌىىذۇر، هللا ٍۀي ا ٔىڭذۇر )هللا ئبضّبٔالردىىي غەٍئىٍەر ۋە زېّىٕذىىي غەٍئىٍەر ا» 

 .( 4)  « ۈٔذۇر، وبتتىذۇرئۈضتهللا (، ا ٔىڭ تەضەررۇپي ئبضتىذىذۇرهللا ا
ثىرىذىٓ پەرىمٍىك ھبٌذا ٍبراتمبٍٔىمي  –ضۈرىذە ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبٔالرٔي ثىر 

ئەضىەرتىٍگەْ ثوٌۇپ، ثۇ پەرىمٍەر ئېتىمبدٔىّۇ ئۆز ئىچىگە ئبٌّبلتب. ئېتىمبدتىىي 
ڭ ئوخػبغّبضٍىك، ئىٕطبٔغب ثېرىٍگەْ ھۆر ئىرادىٕىڭ ِەھطۇٌىذۇر. ئەگەر ئبٌالھ ئىٕطبٔالرٔى

ھۆر ئىرادىطي ثىٍەْ پەرىمٍىك ٍوٌالرٔي تبٌٍىػىٕي ئىرادە لىٍّىغبْ ثوٌطب ئىذى، ئۇالرٔىڭ 
 ھەِّىطىٕي ثىر ئۈِّەت ) دىٕذا ( لىالتتي. ئۇٔذالتب ئبٌالھ ٔېّىٕي ئىرادە لىٍغبْ: 

ِتِو َوالظَّاِلُموَف َما َْلُْم ِمْن َوَلْو َشاَء اللَُّو َْلََعَلُهْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن يُْدِخُل َمْن َيَشاُء ٓت َرْحَْ 
 َوِلٍّ َوََل َنِصْيٍ 

ٍۀي  ( ئەٌۋەتتە ثىر ئۈِّەت ) ٍۀي پۈتۈْ ئىٕطبٔالرٔي خبٌىطب، ئۇالرٔي )هللا ئەگەر ا» 
خبٌىغبْ ئبدەِٕي رەھّىتىگە داخىً رەھّەتىە ئېرىػىػٕي هللا ( لىالتتي، ٌېىىٓ ا ثىر دىٕذا

 (. 8« ) ، ھېچمبٔذاق ِەدەتىبر ثوٌّبٍذۇ لىٍىذۇ، زاٌىّالرغب ھېچمبٔذاق ئىگە
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ھۇضٕبدا.  –لۇرئبْ وبئىٕبتٕىڭ ضىرىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ. لۇرئبٕٔىڭ ضىرى ئەضّبئي 
ھۇضٕبٔىڭ ضىرى ئبٌالھ ئىطّىغب ٍوغۇرۇٔغبْ. لۇرئبٔذىىي ئبٍەتٍەرٔىڭ ئەڭ ئۇٌۇغ  –ئەضّبئي 

ٍەتٍەردۇر. ئبٌالھ ٔي لۇرئبٔذىٓ ثوٌغىٕي، ِەۋجۇدىَەتٕىڭ ئەڭ ِۆتىۋىرى ئبٌالھ ھەلمىذىىي ئب
تؤۇظ، ئبٌالھ ٔي ئبٌالھ ٔىڭ تىٍىذىٓ تؤۇغتۇر. ثىرضىٕي تؤۇغٕىڭ ئەڭ ثىۋاضتە ئۇضۇٌي، 
ئۇٔي ئۆزىٕىڭ ئبغسىذىٓ تؤۇغتۇر. ئبٌالھ ٔي تؤۇغتۇرغبْ ۋە ئبٌالھ ٔىڭ ئوخػىػي ٍوق 

 ئىىۀٍىىىٕىڭ ئەڭ روغەْ ئىپبدىطي ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌىذۇ:

 ِمْثِلِو َشْيءٌ لَْيَس كَ 
 (. 11« )  لب ئوخػبظ ئەِەضتۇرهللا ھېچ غەٍئي ا» 

ضۈرە، لبٍطي زاِبْ ۋە ِبوبٔذا ٍبغىغبْ ثوٌۇغتىٓ لەتئىَٕەزەر، ثبرٌىك پەٍغەِجەرٌەر ۋە 
(.  15 – 13ئۇالرغب ئىّبْ ئېَتمبْ ِۇئّىٍٕەرٔي ثىر ئۈِّەت دەپ ثىٍىػٕي تەٌەپ لىٍىذۇ ) 

 – 16زىرىٕىڭ ئبزدۇرغۇچي تەضىرىذىٓ ئبگبھالٔذۇرىذۇ ) ئبٌالھ ۋە لىَبِەت ھەلمىذە ِۇٔب
(. لىَبِەت ھەلمىذىىي ثۇ جۈرئەتٍىه ِۇئبِىٍىٕىڭ ئبضتىذا، دۇَٔبغب ثېرىٍىپ وېتىع ۋە  18

(. تەن دۇَٔبٌىك ثۇ گۇرۇھمب لبرغي  23 – 19تەن دۇَٔبٌىك چۈغۀچىطي ٍبتّبلتب ) 
 :رەضۇٌۇٌالھٕىڭ غەخطىَىتي ِۇٔذاق وۈچٍۀذۈرۈٌّەوتە

لب ٍېمىٍٕىػىع  هللاتەثٍىغ لىٍغبٍٔىمىّغب ضىٍەردىٓ ھەق تەٌەپ لىٍّبٍّەْ، پەلەت ا »
  (. 23)  « خۇضۇضىذا ضىٍەردە ثىر ئىٕتىٍىع ۋە ِۇھەثجەت ) ئوٍغۇتۇغٕي ( ئبرزۇ لىٍىّەْ

لىطمىطي، وىُ ٔېّىٕىڭ وەٍٕىذىٓ ِبڭطب غۇٔىڭغب ئېرىػىذۇ. ثۇ ھەلىمەت پبٔىٌ دۇَٔب ۋە 
ئوخػبظ. ثۇ ھەلىمەتٕي تۆۋۀذىىي جۈٍِىٍەر ئەڭ ٍبرلىٓ غەوىٍذە ثبٍبْ ئبخىرەت ئۈچۈّٔۇ 

 لىٍّبلتب:

نْػَيا نُػْؤتِِو ِمنػَْها َوَما  لَُو َمْن َكاَف يُرِيُد َحْرَث اْْلَِخَرِة نَزِْد َلُو ٓت َحْرثِِو َوَمْن َكاَف يُرِيُد َحْرَث الدُّ
 ٓت اْْلَِخَرِة ِمْن َنِصيبٍ 

ثۇ جەھەتتىىي اثىٕي وۆزٌىطە، ئۇٔىڭ وىّىي ئبخىرەتٕىڭ ضبۋ» 
ئۇٔىڭغب وىّىي دۇَٔبٔىڭ ِۀپەئىتىٕي وۆزٌىطە،  .ىّىسلىٍزىَبدە تىرىػچبٍٔىمي) ئىػتىَبلي (ٔي 

 (. 20« ) ئۇٔىڭغب ئبخىرەتتە )ضبۋاثتىٓ( ھېچ ٔېطىۋە ٍوق ثىراق ثېرىّىس،  وۆزٌىگىٕىٕي
ىە ئېرىػّەً تۇرۇپ، ثۇ ضەۋەپتىٓ، دۇَٔبغب ثېرىٍىپ وەتىەْ ۋە ِبددى ِۀپەئەت

ثبرِىمىٕي ئوٍٕبتّبٍذىغبْ لەۋٍِەر، ئۆزٌىرىذىٓ ھېچمبٔذاق ثىر ھەق تەٌەپ لىٍّبضتىٓ، 
» ھبٍبتىٕي ئبتىغبْ ٔەثىٍەرٔىڭ ئۆزىٕي ثېغىػالظ روھىٕي چۈغۈٔۈپ ٍېتەٌّىگۀىذى. ئۇالرٔي 

ەئەتٕي دەپ ئەٍىپٍەغٍىرىٕىڭ ضەۋەپٍىرىذىٓ ثىرضي ثۇ. ئۇالرٔىڭچە ھېچىىُ ِۀپ« ضبراڭ 
وۆزٌىّەً تۇرۇپ ھېچمبٔذاق ثىر ئىع لىٍّبٍذۇ. ئۇالرٔىڭ دۇَٔبضىذا ِۀپەئەت پەلەت ثۇ 
دۇَٔبدىىي ِۀپەئەتتىٕال ئىجبرەت. ٔەثىٍەر ئۇالرٔىڭ ثۇ تەن دۇَٔبٌىك چۈغۀچىٍىرىٕىڭ 

تىٓ، ضىرتىذا ثوٌغبٍٔىمتىٓ، ئۇالرغب وۆرە رەضۇٌالر ضبراڭذۇر. چۈٔىي رەضۇٌالر ھەق ئبٌّبٍال لبٌّبض
ئىٍىىذىىي ثبرٌىك ئىّىبٔالرٔي ثۇ داۋاغب ضەرپ لىٍىذۇ. ِبٔب ثۇ تەن دۇَٔبٌىك ثىرضي ئۈچۈْ، 

 ئبڭمىرىپ ٍەتىىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ئىع:
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َلَّ إِ  َذِلَك الَِّذي يُػَبشُّْر اللَُّو ِعَباَدُه الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت ُقْل ََل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجرًا
 اْلَمَودََّة ٓت اْلُقْرََب َوَمْن يَػْقََتِْؼ َحَسَنًة نَزِْد َلُو ِفيَها ُحْسًنا ِإفَّ اللََّو َغُفوٌر َشُكورٌ 

 تەرىپىذىٓ ثېرىٍگەْ  هللائىّبْ ئېَتمبْ ۋە ٍبخػي ئەِەٌٍەرٔي لىٍغبْ ثۀذىٍىرىگە اثۇ، 
  دۇر.خەۋەرغخۇ

لب  هللاەق تەٌەپ لىٍّبٍّەْ، پەلەت اتەثٍىغ لىٍغبٍٔىمىّغب ضىٍەردىٓ ھ» ئېَتمىٕىي: 
 .« ٍېمىٍٕىػىع خۇضۇضىذا ضىٍەردە ثىر ئىٕتىٍىع ۋە ِۇھەثجەت ) ئوٍغۇتۇغٕي ( ئبرزۇ لىٍىّەْ

ھەلىمەتەْ هللا وىّىي ثىرەر ٍبخػي ئىع لىٍطب، ئۇٔىڭغب ثىس ضبۋاثٕي زىَبدە ثېرىّىس، ا
 (. 23) ىذۇر ٔبھبٍىتي ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر، ئبز ٍبخػىٍىممب وۆپ ضبۋاة ثەرگۈچ

لۇرئبْ لەدىّىي ئىٕىبرچي لەۋٍِەرٔىڭ ئبٌالھ لب چبپٍىغبْ تۆھّىتىگە ئبضبضەْ 
پبت تىٍغب ئبٌىذۇ. ثۇالردىٓ  –ئېتىمبدىٕي پبت « پىػبٔە  –لەدەر / تەلذىر » غەوىٍٍۀگەْ 

ثىرضي ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ. وىػي ئىٕىبرچي ) وبپىر (، ئەِّب لىٍّىػىٕىڭ ِەضئۇٌىَىتىٕي 
، «پىػبٔە  –لەدەر / تەلذىر » تىگە ئېٍىػٕىڭ ئورٔىغب، ثېػىغب وەٌگەْ ِۇضىجەتٕىڭ ٍبوي ئۈض

ٌىه ئىىۀٍىىىٕي ئىٍگىرى ضۈرىذۇ. لۇرئبْ ثۇ «ثەدثەخت » ۋەٍبوي « تەٌەٍطىسٌىه » ٍبوي 
 خىً ئبزغۇٍٔۇلالرٔىڭ ھەِّىطىٕي رەت لىٍىذۇ:

اق ثىر ِۇضىجەت ٍەتطە، ئۇ ( ھەرلبٔذ ٍۀي جېٕىڭالر ٍبوي ِېٍىڭالرغب ضىٍەرگە )» 
 (. 30« )  ضىٍەرٔىڭ لىٍغبْ گۇٔبھىڭالر تۈپەٍٍىذىٓ وەٌگەْ ثوٌىذۇ

ئىٕطبٔغب ثېرىٍگەْ دۇَٔبٌىك ٔېّەتٍەر لىطمب ِۇددەتٍىه ۋە ئۆتىۈٔچي ٔەرضىٍەر ثوٌۇپ 
(، ثۇ تۈردىىي ئبٍەتٍەر دۇَٔبغب ثېرىٍىپ وېتىػىە لبرغي، ئوتتۇراھبي ثىر چۈغۀچىٕىڭ  36) 

 لىٍىٕىػىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەر ثىٍەْ ضۈرىٕىڭ ئبخىرىغىچە داۋاٍِىػىذۇ.  ثەرپب
ِۇئّىٍٕەرگە ئىجتىّبئىٌ ئىػالردا ئورتبق ئەلىً ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍىػٕي تەۋضىَە لىٍغبْ 

(، ئۇالرغب ووٌٍىىتىپ ئەلىٍٕىڭ رەضّىٌ ئبپپبرات خبراوتېرغب ئىگە لىٍىٕىػىٕي  38ئبٍەت ) 
ٔي ٔىػبْ لىٍىپ وۆرضەتّەوتە. غۇرا وەٌىّىطىٕىڭ ٍىٍتىسى، ھەضەي «ۇرا غ» ِەلطەت لىٍغبْ 

ھەرىطىٕىڭ ھەضەي ئىػٍەپچىمىرىػي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه. وېڭەظ لىٍىع، ئەلىٍٍەر 
 ِەھطۇٌىٕي ثىر ٍەرگە جەَ لىٍىپ، ئورتبق ئەلىً ھەضىٍىٕي ئوتتۇرىغب چىمىرىع ئەِەضّۇ؟ 

تىەْ ٔېّەتٍىرى تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ضۈرىذە ئبٌالھ ٔىڭ ِۇئّىٍٕەرگە ثەخع ئە
ئىٕطبٔغب لىٍغبْ ئىٍتىپبتىٕىڭ ٔبِبٍۀذىطي ثوٌغبْ ۋەھىَٕىڭ وېٍىع غەوىٍٍىرى ھەلمىذىىي 

 ئەڭ تەپطىٍي ِەٌۇِبت، ثۇ ضۈرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:

ْو يُػْرِسَل َرُسوًَل فَػُيوِحَي بِِإْذنِِو َوَما َكاَف لَِبَشٍر َأْف ُيَكلَّْمُو اللَُّو ِإَلَّ َوْحًيا أَْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب أَ 
 َما َيَشاُء ِإنَُّو َعِليّّ َحِكيمٌ 

ھەر لبٔذاق ئبدەِگە پەلەت ۋەھَي ئبرلىٍىك ٍبوي پەردە ئبرلىطىذىٕال ٍبوي ثىر هللا ا» 
پەٍغەِجەرٔي ئەۋەتىپ ئۆز ئىسٔي ثىٍەْ ئۇٔىڭغب خبٌىغبْ ۋەھَىٕي لىٍىع ئبرلىٍىمال ضۆز 

ْ )ِەخٍۇلالرٔىڭ ضۈپەتٍىرىذىٓ( ئۈضتۈٔذۇر، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع ھەلىمەتەهللا لىٍغبْ. ا
 (. 51)  «  لىٍغۇچىذۇر
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ھەزرىتي ِۇھەِّەد، ئبثذۇٌالھ ئوغٍي ِۇھەِّەد ضۈپىتىذە دۇَٔبغب وەٌگۀذىال ئبٌەٍِەرگە 
ٔېّە، ئىّبْ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ئۇلّبٍذىغبْ  وىتبةرەھّەت ثوٌغبّٔىذى ٍبوي ئىٍگىرى 

تەرىپىذىٓ تبٌٍىٕىپ پەٍغەِجەرٌىه ثېرىٍذىّۇ؟ ِبٔب ثۇ ضوئبٌٕىڭ جبۋاثي  ھبٌىتىذە، ئبٌالھ
 ثوٌغبْ ئىىىي ئبٍەتتىٓ ثىرضي ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ: 

«  ضەْ )ۋەھَىذىٓ ئىٍگىرى( لۇرئبٕٔىڭ ۋە ئىّبٕٔىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ئۇلّبٍتتىڭ» 
 (52 .)   

 ثۇ ضوئبٌٕىڭ جبۋاثي ثوٌغبْ ئىىىىٕجي ئبٍەت:
ئۀجىَب، « ) لەت ئبٌەٍِەرگە رەھّەت ثوٌطۇْ دەپ ضبڭب رىطبٌەتٕي ثەردۇق ثىس پە» 

 ( ئبٍىتىذىٓ ئىجبرەت. 107
 ضۈرە تۆۋۀذىىي ئەثەدىٌ ھەلىمەت ثىٍەْ ئبخىرالغمبْ:

  (. 53)  « لب لبٍتىذۇهللا ثىٍىڭالروي، ھەِّە ئىع ا» 

ىتىذە ئىػٍىتىٍىع ٍۀي، ئىٕطبْ لىٍغبْ ئىػالر، ئۇٔي لىٍغۇچي ھەلمىذە ثىرەر غبھىت ضۈپ
ئۈچۈْ ئبٌالھ لب ضۇٔۇٌىذۇ. ِەٍٍي ٍبخػىٍىك ٍبوي ٍبِبٍٔىك ثوٌطۇْ ٍېسىٍّبٍذىغبْ 

 ھېچمبٔذاق لىٍّىع ٍوق.
لىٍّىػٍىرىٕىڭ ِەضئۇٌىَىتىٕي ئۈضتىگە ئېٍىػٕي خبٌىّبٍذىغبْ تەن دۇَٔبٌىك چۈغۀچىگە 

ب ئىػالر ئۇالرٔىڭ ئبرزۇ ئىگە وىػىٍەر، لىٍّىػٍىرىٕىڭ ٍېسىٍّبضٍىمىٕي ئبرزۇ لىٍىذۇ، ئەِّ
 لىٍغىٕىذەن ثوٌّبٍذۇ. 

 
 

 خرۇف ضۈرىطيۇز
 

ِۀىطىٕي ثىٍذۈرۈظ ثىٍەْ ثىرگە، وەڭ دائىرىذە ئىػٍىتىٍىذىغبْ « ثېسەن » خرۇف، ۇز
ئبٍىتىگە ئبضبضەْ  – 35ِۀىطىٕىّۇ ثىٍذۈرىذۇ. ضۈرىٕىڭ « ئبٌتۇْ » زىٕٕەت ثوٍۇِي ثوٌغبْ 

وەٌىّە لۇرئبٔذا ئۈچ ٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ثىرضي  ئىطّي ثېرىٍگەْ. ثۇ زۇخرۇفضۈرىگە 
 ثۇ ضۈرىذە ئۆتىذۇ. 

ئبٍەتٍىرىٕي ئەثۇ تبٌىپٕىڭ ۋاپبتىذىٓ  – 80 – 79ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، 
وېَىٕىي ثىر ۋەلەگە ئىّب لىٍىٕغبْ دەپ لبرىغبْ ۋالتىّىسدا، ئبٌذىٕمي ضۈرىذىٓ وېَىٕال ٔبزىً 

« ھب، ِىُ » ٍىٍىغب توغرا وېٍىذۇ. ٍەتتە ضۈرىٍىه  – 12رەن. ثۇ ٔۇثۇۋۋەتٕىڭ ثوٌغبْ ثوٌطب وې
 دۇخبْ ضۈرىطي ئبرىطىذا ٍەر ئبٌىذۇ. –ئبئىٍىطىٕىڭ تۆتىٕجي ئەزاضي ضۈپىتىذە غۇرا 

ضۈرە ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ئىچىي پۈتۈٍٔۈوىە ئىگە ثوٌۇپ، ھب، ِىُ ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثبغمب 
 وي وۆرضەتىۈچ ثوٌغبْ ۋەھىٌ تەوىتٍۀگەْ ھبٌذا ثبغالٔغبْ.ضۈرىٍەرگە ئوخػبظ، ئىالھىٌ ٍ

 ضۈرىٕىڭ ثبغٍىٕىع ثۆٌىىىذە ۋەھىَگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر ِەٌۇِبت ئبٌذىّىسغب چىمىذۇ:
ضىٍەرٔي )ئۇٔىڭ ِۀىطىٕي( چۈغۀطۇْ دەپ، ثىس ئۇٔي ھەلىمەتەْ ئەرەثچە لۇرئبْ » 

ھىّىسدا )ِۇلىّالغمبْ( ٍۇلىرى ِەرتىۋىٍىه لىٍذۇق. ھەلىمەتەْ ئۇ ٌەۋھۇٌّەھپۇزدا ثىسٔىڭ دەرگب
 (.   4 – 2« ) ھېىّەتٍىه )وىتبة( دۇر 
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دەپ ئبتبٌغبْ ۋە («  وىتبة) ئۇِّۇي  وىتبةئبٔب » ٍبوي « وىتبثٕىڭ ئبٔىطي » ثۇ ٍەردە 
ثىر ٔولتىذا ِەروىسى ضبلٍىغۇچي وبرتغب ئوخػبظ دەپ تەضەۋۋۇر لىٍىػمب ثوٌىذىغبْ ۋەھىَٕىڭ 

دەپ ئبتبٌغبْ. « ٌەۋھۇٌّەھپۇز ) ِۇھبپىسەت لىٍىٕغبْ ٌەۋھە / وبرت (  »ئبٔب ِۀجەضي 
ۋەھىَٕىڭ ئەۋەتىٍگەْ لەۋِىگە لبرىتىٍغبْ تىٍي ثبر. ئەِّب ثۇ تىً ئبٌالھ ٔىڭ ٍبوي ۋەھىَٕىڭ 
تىٍي ئەِەش. ثۇ تىً ۋەھىٌ ئەۋەتىٍگەْ ئىٕطبٔالرٔىڭ تىٍي ثوٌۇپ، ئىٕطبٔالر وۈٔذىٍىه 

ر تىٍذا ئەۋەتىٍگەْ. ھەر پەٍغەِجەرگە ۋەھىٌ، ئۇ پەٍغەِجەر ھبٍبتتب ئىػٍىتىذىغبْ ثى
ئەۋەتىٍگەْ لەۋِٕىڭ تىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ. ئەرەپچە ۋەھىَٕىڭ ضۈپىتىذۇر. ثۇ ۋەھىٌ ثبرٌىك 

الرٔىڭ ئبٔىطي، وىتبث، ثبرٌىك وىتبةتب ضبلالٔغبْ. ئبٔب وىتبثضۈپەتٍەردىٓ خبٌىٌ ھبٌذا ئبٔب 
ثىرگە، وبئىٕبتٕىڭ ثبرٌىك ئىالھىٌ لبٔۇٔىَەتٍىرىٕىڭ ۋەھىَٕىڭ ِۀجەضي ثوٌۇظ ثىٍەْ 

ِۀجەضىذۇر. ئۇٔذالتب وبئىٕبتٕىڭ وبئىٕبت ۋە تەثىئەت لبٔۇٍٔىرى ثىٍەْ، ضۆز غەوٍىذىىي 
 ۋەھىَٕىڭ ضۆزٌىه لبٔۇٍٔىرى ئوخػبظ ِۀجەٌىرىذىٓ وەٌّەوتە.

ىۀٍىىىٕي ضۈرىذە ِۇغرىىالرٔىڭ ، ئبضّبٔالرٔىڭ ۋە زېّىٕٕي ٍبراتمۇچىٕىڭ ئبٌالھ ئى
(. ۋەھىَٕىڭ جبْ ثەرگۈچي وۈچىٕي ئۆٌۈن تۇپرالٕي  9ئېتىراپ لىٍغبٍٔىمىٕي ئەضٍىتىٍىذۇ ) 

 (.  11تىرىٍذۈرۈغي ثىٍەْ ضېٍىػتۇرۇغىّىسٔي تەٌەپ لىٍىذۇ ) 
 ِۇغرىه ئەلٍىٕىڭ لىس پەرزۀتٍىرىگە تۇتمبْ ِۇئبِىٍىطىٕي ٔەخ ِەٍذأذا ئەٍىپٍەٍذۇ:

ْنَساَف َلَكُفوٌر ُمِبنٌي )َوَجَعُلوا َلُو ِمْن ِعَبادِ  ( أَـِ اَّتَََّذ ِمَّا َ٘مُْلُق بَػَناٍت 15ِه ُجْزًءا ِإفَّ اْْلِ
( َوِإَذا ُبشَّْر َأَحُدُىْم ِبَا َضَرَب لِلرَّْْحَِن َمَثًَّل َظلَّ َوْجُهُو ُمْسَودِّا َوُىَو  16َوَأْصَفاُكْم بِاْلَبِننَي )

ُر ُمِبنٍي )( َأَوَمْن يُػَنشَّأُ ٓت اْلِْ 17َكِظيٌم )  (18ْلَيِة َوُىَو ِٓت اْلَِْصاـِ َغيػْ
( لىٍغۇچىالرۇٔذاق ثٔىڭ ثىر جۈزئىََي لىٍىۋاٌذى. )هللا ٔىڭ ثىر لىطىُ ثۀذىٍىرىٕي اهللا ئۇالر ا

 لب ئبغىبرا ٔبغۈوۈرٌۈن لىٍغۇچىذۇر. هللا ئىٕطبْ ھەلىمەتەْ ا
خبش  گەضىٍەر ئِەخٍۇلبتتىٓ ئۆزى ئۈچۈْ لىسالرٔي )ثبال( تۇتۇپ، ئوغۇٌالرهللا اٍبوي 
 لىٍذىّۇ؟ 

ٔەرضە )ٍۀي لىس ثبال( ثىٍەْ  الٍىك وۆرگەْلب هللا ئەگەر ئۇالرٔىڭ ثىرىگە ِەرھەِەتٍىه ا
ثېػبرەت ثېرىٍطە )ٍۀي خوتۇٔىٕىڭ لىس تۇغمبٍٔىمي خەۋەر لىٍىٕطب(، لبٍغۇغب چۆِگەْ ھبٌذا 

ٓ ) ثبغمب ثىر ئىػمب ۇغتىثوٌزىجۇزىٕٕەت ئىچىذە چوڭ ٔېّە؟ » ۋە:  ئۇٔىڭ ٍۈزى لبرىذاپ وېتىذۇ
 ثوٌّىغبْ ثىر ئوچۇق دەٍذۇ؟ ۋە ئۆزىٕي« ٍبرىّبٍذىغبْ (دىٓ ٍۀە ثىرضي تۇغۇٌذىّۇ 

 (.  18 – 15ٕىڭ ئىچىذە وۆرىذۇ ) ِۇٔبزىرى
ثۇ ِۇغرىه ئەلىٍٕىڭ لىڭغىر ثوٌغبْ تەلذىر ئېتىمبدى ھەلمىذە توختبٌغبْ ۋە ئبٌالھ لب 

 لىٍغبْ تۆھّىتي تىٍغب ئېٍىٕغبْ:
دېذى. ثۇ توغرۇٌۇق «  خبٌىطب، ثىس ئۇالرغب چولۇّٔبٍتتۇقهللا ِەرھەِەتٍىه ا »ئۇالر: 

 .( 20)  پبدىغب ئوخػبظ ھەرىىەت لىٍىذۇئۇالرٔىڭ ثىٍىّي )ٍۀي ئبضبضي( ٍوق، ئۇالر پەلەت 
ثۇ، ئبزغۇْ ئەلىٍٕىڭ ئبٌالھ لب لىٍغبْ تۆھّىتىٕي ئىپبدىٍەٍذىغبْ تەلذىر ئېتىمبدىٕىڭ ثىر 

ثۇ ئەلىٍٕىڭ دۇَٔبغب لبتتىك ثېرىٍىپ وەتىەْ ئەلىً ئىىۀٍىىىٕي ٔبِبٍۀذىطي ئىذى. 
 تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەردىٓ ثىٍەٌەٍّىس: 
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ثۇ لۇرئبْ ٔېّىػمب ئىىىي غەھەر )ٍۀي ِەوىە ثىٍەْ تبئىف ئبدەٍِىرىذىٓ( ثىر  »ئۇالر:  
 (. 31) دېَىػتي « وبتتب ئبدەِگە ٔبزىً لىٍىّٕىذى؟ 

ىغبْ ثىر ئبزغۇٍٔىمٕىڭ ضەۋەثي ضۈپتىذە وۆرضىتىٍگەْ. تەلٍىذ، ثۇ ئەلىٍگە زىَبْ ثېرىذ
ثوۋىطىٕي  –غېرىىٕي ھبٍبت غەوٍىگە ئبٍالٔذۇرغبْ گۇرۇھالرٔىڭ ثۇٔىڭغب دەٌىً ضۈپىتىذە ئبتب 

 وۆرضەتىۀٍىىي ثبٍبْ لىٍغبْ:   
ھەلىمەتەْ ئبتب ـ ثوۋىٍىرىّىسٔىڭ ثىر خىً دىٕغب ئېتىمبد  »ئۇٔذاق ئەِەش، ئۇالر: 

 .( 22) دەٍذۇ «  ثىٍىّىس، ثىس ئۇالرٔىڭ ئىسىذىٓ ِېڭىپ ھىذاٍەت تبپمۇچىذۇرِىس لىٍغبٍٔىمىٕي
ضۆز ثۇ ٍەرگە وەٌگۀذە، ٔبزىً ثوٌۇظ ِۇھىتي، ِۇغرىىالر ھۆرِەت لىٍىپ ئەجذادىّىس 
دەپ ثىٍگەْ ھەزرىتي ئىجراھىّٕىڭ، ئۆز ئبتىطىغب لبرغي تەۋھىذٔي لبٔذاق ِۇداپىئە لىٍغبٍٔىمي 

(. ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٔېّەت ئبزغۇٍٔىمىٕىڭ لبٔذاق ثىر ئەھۋاي ئىىۀٍىىي  26ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 
ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ. ئەگەر دۇَٔب ٔېّەتٍىرى ئىٕطبٔالرٔىڭ ئبٌذىغب چەوطىس غەوىٍذە ثېرىٍگەْ، 
ئىٕطبٔالر ھەر ئبرزۇ لىٍغبْ ٔەرضىٍىرىگە ئبضبٔال ئېرىػەٌىطە، ثۇ ئۇالرٔىڭ پبٍذىطىغب ئەِەش، 

 :زېَىٕغب ثوالتتي

 َوَلْوََل َأْف َيُكوَف النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة َْلََعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر بِالرَّْْحَِن لِبُػُيوِِِْم ُسُقًفا ِمْن َفضَّةٍ 
َها َيْظَهُروَف ) َها يَػتَِّكُئوَف )33َوَمَعارَِج َعَليػْ  ( َوُزْخرُفًا َوِإْف ُكلُّ 34( َولِبُػُيوِِِْم أَبْػَوابًا َوُسُررًا َعَليػْ

نْػَيا َواْْلَِخَرُة ِعْنَد رَبَّْك لِْلُمتَِّقنَي )  (35َذِلَك َلمَّا َمَتاُع اْْلََياِة الدُّ
( ھەِّىطي )وۇفرىذا( ثىر ئۈِّەت وۇپۇر ۋە تۇزوورٌۇلتب ھەِذەَ ثوٌۇپ  ئىٕطبٔالر )» 

ڭ ٔي ئىٕىبر لىٍغبْ وىػىٍەرٔىڭ ئۆٍٍىرىٕىهللا ثوٌۇپ لبٌّبٍذىغبْ ثوٌطب ئىذى، ِەرھەِەتٍىه ا
ئۆگسىٍىرىٕي ۋە ئۇٔىڭغب چىمىذىغبْ غوتىٍىرىٕي وۈِۈغتىٓ لىٍىپ ثېرەتتۇق. ئۇالرٔىڭ 
ئۆٍٍىرىٕىڭ ئىػىىٍىرىٕي ۋە تەختٍىرىٕىّۇ وۈِۈغتىٓ لىٍىپ ثېرەتتۇق، ئۇالر تەختٍەرگە ٍۆٌىٕىپ 
ئوٌتۇراتتي. )ٍۇلىرىمىالرٔىڭ ثەزىطىٕي( ئبٌتۇٔذىٓ لىٍىپ ثېرەتتۇق، ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي پەلەت 

ٕىڭ ھۇزۇرىذىىي ئبخىرەت )ٍۀي رەثجىڭۇَٔب تىرىىچىٍىىىذە پبٍذىٍىٕىذىغبْ ٔەرضىٍەردۇر. د
 .( 35 – 33« )  الرغب خبضتۇرِەضئۇٌىَىتىٕي ئبدا لىٍغبٔجۀٕەت ۋە ئۇٔىڭذىىي ٔبزۇٔېّەتٍەر( 

ٔبِبزغبَ لبرىغۇضي دەپ ئبتبٌغبْ رەڭ لبرىغۇٌىمىغب گىرىپتبر ثوٌغبْ ئىٕطبٔالر ئەرەپ 
ئبئ`غب دەپ ئبتىٍىذۇ. ثۇ ثىر وۆرۈظ ئىمتىذارىذىىي ئبجىسٌىك ثوٌۇپ، ئىٕطبْ وۆرگەْ تىٍىذا 

ٔەرضىٍەرٔي ھەلىمىٌ ھبٌىتي ثىٍەْ ثىٍەٌّەٍذۇ. لۇرئبٔذا ئبٍەتٍەرگىّۇ ِۇغۇٔذاق ثىر ٔەزەر 
ثىٍەْ لبراظ ئېھتىّبٌٍىمي ثبر. ئبٌالھ ٔىڭ ئبٍەتٍىرىگە ٔبِبزغبَ لبرىغۇضي ثىر وۆز ثىٍەْ 

 رٔىڭ ئەھۋاٌي ثۇ ضۈرىذە تۆۋۀذىىي ئبٍەتتە ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:لبرىغبٔال

 َوَمْن يَػْعُش َعْن ذِْكِر الرَّْْحَِن نُػَقيّْْض َلُو َشْيطَانًا فَػُهَو َلُو َقرِينٌ 
ٔەضىھەت ثىٍەْ ثوٌغبْ ثۇ خىتبثىغب لىڭغىر ٔەزەر ثىٍەْ  –ۋەز ٔي هللا وىّىي ِېھرىجبْ ا» 
غەٍتبْ ئۇٔىڭغب  ،ِۇضەٌٍەت لىٍىّىس ٔي(ثبغمب ثىر وىػىٍىه  ) ، ثىس ئۇٔىڭغب غەٍتبْلبرىطب

 .( 36« ) ھەِىػە ھەِراھ ثوٌىذۇ 

 أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ أَْو تَػْهِدي اْلُعْمَي َوَمْن َكاَف ٓت َضََّلٍؿ ُمِبنيٍ 
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وۆرۈغٕي خبٌىّىغبٔغب ھېچىىُ وۆرضەتّەٍذۇ. ئبڭالغٕي خبٌىّىغبٔالرغب ھېچىىُ 
)ئي ِۇھەِّەد!( ضەْ گبضالرغب » ذۇ. ِەٍٍي ئۇ پەٍغەِجەر ثوٌطۇْ: ئبڭٍىتبٌّبٍ

 (. 40)  «ئبڭٍىتبالِطەْ؟ ٍب وورالرٔي توغرا ٍوٌغب ضبالالِطەْ؟ 
ھەزرىتي ِۇضبغب پىرئەۋٕٔىڭ، ھەزرىتي ئىطبغب ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ لبرغي چىممبٍٔىمي تىٍغب 

پىرئەۋٔگە » غب ثىرىٕچىذىٓ، (. ثۇ ئبرلىٍىك ِەوىىٍىه ِۇغرىىالر 60 – 46ئېٍىٕىذۇ ) 
ئىچىڭالردىٓ چىممبْ ثىر ئبوتىپ ٍبخػىغب »  ؛ ئىىىىٕجىذىٓ، «ئوخػبظ زۇٌۇَ لىٍّبڭالر! 

دېّەوتە. ھەزرىتي « تۆھّەت لىٍّبڭالر، لبرا چبپالپ، ئەزىَەت ٍەتىۈزۈپ ئۇٔي ثوغّبڭالر! 
، ثىر ئىٕطبْ ئىطب ئبرلىٍىك دېَىٍّەوچي ثوٌغبْ ئىّبدىٓ ثىرى، ئۇٔىڭ پەرىػتە ئەِەش

(. ضۈرىذە ثۇ ئىٍٍەتٍىه چۈغۀچىگە ئىگە ثوٌغبْ وىػىٍەرٔىڭ ۋەھىَگە  60ئىىۀٍىىىذۇر ) 
(، ئۇالرٔىڭ پبجىئەٌىه ئبلىۋىتي ثبٍبْ  65 – 63، 56-46تۇتمبْ ِۇئبِىٍىطي تىٍغب ئېٍىٕىپ ) 

 لىٍىٕىذۇ. 
ٍىه ِەٌۇِبتالرٔي ضۈرە ئىّبْ ۋە ئىٕىبرٔىڭ، تەۋھىذ ۋە غېرىىٕىڭ تەثىئىتىگە ِۇٔبضىۋەت

ثېرىذۇ. ضۈرىذە ئىٕطبْ ِەۋجۇدىَەتتىىي ئىالھىٌ ِۆتىذىٍٍىمٕىڭ ٍۀە ثىر ئىطّي ثوٌغبْ 
 (.  64، 61ضىراتي ِۇضتەلىّگە دەۋەت لىٍىٕىذۇ ) 

 تۆۋۀذىىي ئبٍەت ئبخىرەتىە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر خوغخەۋەرٔي ٍەتىۈزىذۇ:
ئبٌالھ ئبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَەت  پەلەت ۇ،ٌىذدوضتالر ثىر ـ ثىرىگە دۈغّەْ ثوجبْ ثۇ وۈٔذە »   

.( 67« ) تۇٍغۇضىٕي ئىذران لىٍىپ، تەلەززاضىٕي ئبدا لىٍغبٔالر ثۇٔىڭذىٓ ِۇضتەضٕب   
ئبٌذىذا، ئىٕطبْ ئۆز تۈرىٕي ٍوٌذىٓ چىمبرغبٔالرٔىڭ  خىتبةتۆۋۀذىىي ئىالھىٌ 

ھ ٍۀە ٔېّە لىٍىپ ئبٌال» خىجبٌەتچىٍىىىٕي تبرتّبلتب. تەپەوىۇر ثىٍەْ ئولۇغبْ وىػىگە 
 دېگۈزىذىغبْ ئبٍەت ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:« ثەرضۇْ؟ 

َناُكْم بِاْلَْقّْ َوَلِكنَّ َأْكثَػرَُكْم لِْلَحقّْ َكارُِىوفَ   َلَقْد ِجئػْ
ثىس ضىٍەرگە ھەلىمەتەْ ھەق )دىٓ( ٔي وەٌتۈردۇق ۋە ٌېىىٓ ضىٍەرٔىڭ وۆپچىٍىىىڭالر » 

 .( 78)  « ھەق )دىٓ( ٔي ٍبِبْ وۆرگۈچىٍەردۇر
ئۇٔذالتب، ِۇغۇٔذاق ثىر تۇزوورٌۇق پبتمىمىغب پبتمبٔالرغب لبرىتب، رەثجىّىس رەضۇٌۇٌالھتىٓ 
ئۇالرغب لبٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍىػٕي تەٌەپ لىٍّبلتب؟ لېٕي ئولۇپ ثبلبٍٍي، ضىسٔىڭّۇ ئبغسىڭىس 

 ِېٕىڭىىگە ئوخػبظ ھەٍرأٍىك ئىٍىىذە ئېچىٍىپ لبٌىذۇ:

ُهْم َوُقلْ   َسََّلـٌ َفَسْوَؼ يَػْعَلُموفَ  فَاْصَفْح َعنػْ
ضەْ ) ئۇالرٔىڭ ضبالِىٕي ( خۇغخۇٍٍۇق ثىٍەْ ئبي. ٍۀي، ) ضىٍەرگىّۇ ( ضبالَ ثوٌطۇْ! » 

 (.  89« ) دېگىٓ. ۋالتي وەٌگۀذە ئۇالر ) ھەلىمەتٕي ( ثىٍىذۇ 
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وەٌىّىطي « دۇخبْ » ِۀىطىذىىي « تۇِبْ » ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ  – 10ضۈرىگە 
 ئىطىُ لىٍىپ ثېرىٍگەْ:

 (. 10« ) ثىٍەْ لبپٍىٕىذىغبْ وۈٕٔي وۈتىىٓ!  ضەْ ئبضّبْ تۇِبْ ) دۇخبْ (» 
لۇرئبْ ضۈرىٍىرىٕي ئىطىٍّىرى ثىٍەْ وبتىگورىَگە ئبٍرىٍطب، ھەر ھبٌذا لىَبِەت ۋە 

ا ئىالھىٌ ئبخىرلي ضبئەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەت ضۈرە ئىطىٍّىرى ثىرىٕچي ئورۇٔذا تۇرىذۇ. لۇرئبٔذ
 ضۈرە ثبر.  14پەٍذا ثوٌۇظ ۋە ٍولۇٌۇظ ھەلىمىتىٕىڭ ئۆزى ٍبوي ضۈپىتي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ 

ئبئىٍىطىگە تەۋە ضۈرىٍەرٔىڭ ثەغىٕچىطي ثوٌۇپ، ِەوىىذە ھىجرەتىە « ھب، ِىُ » ضۈرە 
ئبٍىتىٕىڭ  – 15ٍېمىٓ ثىر ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ثىر پۈتۈٍٔۈوىە ئىگە. 

 دىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ئىٍگىرى ضۈرۈٌگەْ ثوٌطىّۇ، دەٌىٍي ضبغالَ ئەِەش. ِە
جبضىَە ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ئىجٓ  –دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي تەرتىپٍەردە زۇخرۇف 

، 63، ئۇٔىڭذىٓ جبثىر ثىٓ زەٍذ ئبرلىٍىك ٍېتىپ وەٌگەْ تەرتىپتە 61ئبثجبش تەرتىۋىذە 
ٍىٍىذا ٔبزىً  – 12لبتبرغب تىسىٍغبْ. تەخّىٕەْ دەۋەتٕىڭ  – 64ھەزرىتي ئوضّبْ تەرتىۋىذە 

ئبٍىتىذىىي ئېتىرازغب ثېرىٍگەْ جبۋاپ  – 43ئبٍەتٕىڭ ثۇ ضۈرىٕىڭ  – 62ثوٌغبْ. ضبففبت 
ئىىۀٍىىي ٔەزەرگە ئېٍىٕغبٔذا، ثۇ ضۈرىٕىڭ ضبففبت ضۈرىطىذىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي 

 ِۇلۇٍِىػىذۇ.  
ٌغبْ ِەلطەت ٔبھبٍىتي ئېٕىك. ٍۀي، ھەر پىرئەۋٕٔي ثوغىذىغبْ ضۈرىذە دېَىٍّەوچي ثو

 ثىر دېڭىس ثبر.
ضۈرىٕىڭ ئبضبضىٌ تېّىطي، ئىالھىٌ تەرثىَە الھىَەضي ثوٌغبْ ۋەھىَگە تەضٍىُ ثوٌۇظ 
ثوٌۇپ، ِەٍٍي غەخطي ٍبوي ووٌٍىىتىپ ھبٌذا ثوٌطۇْ، ثۇ الھىَىگە تەضٍىُ ثوٌّىغبٔالرٔي 

 ِەتتۇر. وۈتىۋاتمبْ تەن ٔەرضە لىَب
ضۈرە ِۇلبتتبئب ھەرىپٍىرىذىٓ وېَىٓ ۋەھىٌ تەوىتٍۀگەْ ھبٌذا ثبغالٔغبْ. لەدىر 

ئبٍىتىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ وېچە  – 3ضۈرىطىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ لەدىر وېچىطي ثىٍەْ ثۇ ضۈرىٕىڭ 
 ئوخػبظ ثىر وېچىٕي وۆرضىتىذۇ. 

َلٍة ُمَبارََكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمْنِذرِيَن ) ( ِإنَّا أَنْػَزْلَناهُ 2( َواْلِكَتاِب اْلُمِبنِي )1حم )  ( ِفيَها يُػْفَرُؽ  3ٓت لَيػْ
( َرْْحًَة ِمْن َربَّْك ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع 5( أَْمًرا ِمْن ِعْنِدنَا ِإنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلنَي )4ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم )

 (6اْلَعِليُم )

 ٕىڭ لەدرىٕي ثىٍىڭالر.وىتبثثۇ  چي ثوٌغبْۋە ھەلىمەتٕي ثبٍبْ لىٍغۇ روغەْئۆزى ب، ِىُ. ح
ثىس لۇرئبٕٔي ھەلىمەتەْ ِۇثبرەن وېچىذە )ٍۀي غەثي لەدرى وېچىطىذە( ٔبزىً لىٍذۇق، ثىس 
ھەلىمەتەْ ئىٕطبٔالرٔي )لۇرئبْ ثىٍەْ( ئبگبھالٔذۇرغۇچي ثوٌذۇق. ئۇ وېچىذە ھەر ثىر 

ىع )ٍۀي ثۀذىٍەرٔىڭ رىسلي، ھېىّەتٍىه )ٍۀي ھېىّەتٕىڭ تەلەززاضي ثوٍىچە لىٍىٕغبْ( ئ
ثىس ھەلىمەتەْ  :ثوٌغبْ ئىػتۇر ئەِرىّىس ثىٍەْثىسٔىڭ  ثۇئەجىٍي ۋە ثبغمب ئەھۋاٌي( ئبٍرىٍىذۇ. 

ڭٕىڭ رەھّىتىذىٕذۇر. ئۇ ھەلىمەتەْ رەثجىۇ( ث) ،ۇقتالرغب پەٍغەِجەرٌەرٔي( ئەۋەت)ئىٕطبٔ
 .( 6 – 1)  ىٍىپ تۇرغۇچىذۇر)ثۀذىٍەرٔىڭ ضۆزٌىرىٕي( ئبڭالپ تۇرغۇچىذۇر. )ئەھۋاٌىٕي( ث
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لەدىر وېچىطىٕىڭ ئبالھىذىٍىىي ھەلمىذە توختبٌغبْ تۆتىٕچي ئبٍەت، لەدىر ضۈرىطىذىىي 
 ِەٌۇِبتٕي تبِبٍِىغبٔذەن تۇٍغۇ ثېرىذۇ وىػىگە. 

( دېگەْ  10« ) ثىٍەْ لبپٍىٕىذىغبْ وۈٕٔي وۈتىىٓ!  ضەْ ئبضّبْ تۇِبْ ) دۇخبْ (» 
ىە ئبضبضەْ ضۈرىگە ِەزوۇر ئىطىُ لوٍۇٌغبْ. ثەزى ٔوپۇزٌۇق تەھذىذ ثىٍەْ ثبغٍىغبْ ئبٍەت

ئبٌىّالر ثۇ ٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ تۇِبٕٔي ئۆز ۋالتىذا ٍۈز ثەرگەْ ثىر ۋەلەگە ثبغالپ 
ضەۋەثىذىٓ  چۈغۀذۈرگەْ. ثۇ ۋەلە، ِەوىىذە ٍۈز ثەرگەْ لەھەتچىٍىه ۋە ثۇ ئبچبرچىٍىك

 غبٔذەن وۆرِەش ثوٌۇپ لېٍىع ۋەلەضىذۇر. ِۇغرىىالرٔىڭ وۆزٌىرىٕىڭ تۇِبٔغب غەرق ثوٌ
ثۇ ثۆٌەوتىٓ وېَىٓ، پىرئەۋٕٔىڭ ھبوبۋۇرٌىمي ۋە ئىٕىبر لىٍىػتب چىڭ تۇرغبٍٔىمي ضەۋەثىذىٓ 

(. ِبٔب ثۇ ٔولتىذا لۇرئبْ ھەر تەوەثجۇر  33 – 17دۇچبر ثوٌغبْ ئبلىۋىتي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 
بْ لىٍىذۇ. ٍۀي، ئۆزىٕي ۋازوەچىىٍي لىٍغبْ ثىر ھەلىمەتٕي ثبٍ خىتبةئىٕىبر لىٍغۇچىغب 

ثوٌّبٍذۇ دەپ ئوٍالپ لبٌغبْ ئىٕىبرچىالرٔىڭ ئبرلىطىذىٓ وۆز ٍېػي لىٍىذىغبْ ھېچىىّي 
 ثوٌّبٍذۇ:

 َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السََّماُء َواْْلَْرُض َوَما َكانُوا ُمْنَظرِينَ 

 .( 29)  « رىٍّىذىئۇالرغب ئبضّبّٔۇ، زېّىّٕۇ ٍىغٍىّىذى، ئۇالرغب ِۆھٍەتّۇ ثې» 
ثۇٔىڭغب تبرىختىٓ ٔۇرغۇْ ِىطبي وەٌتۈرگىٍي ثوٌىذۇ. ئۇالر ثۇ دۇَٔبدا ئۇچرىغبْ پبالوەتتىٓ 

 ثبغمب، ٍۀە ئبخىرەتتىّۇ جبزاالٔذۇرۇٌىذۇ.
ئبٔذىٓ ۋەھىَگە تەضٍىُ ثوٌغبٔالرٔي ئبخىرەتتە وۈتۈپ تۇرىۋاتمبْ ِۇوبپبت ثبٍبْ 

 (. 57جبتٍىممب ئېرىػىع ئىىۀٍىىي ئىپبدىٍىٕىذۇ ) لىٍىٕىپ، ئەڭ چوڭ زەپەرٔىڭ ئەثەدىٌ ٔى
دۇخبْ، جۀٕەت ۋە جەھۀٕەِگە ِۇٔبضىۋەتٍىه تەپطىٍىٌ تەضۋىرٌەر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ 
ضۈرىذۇر. دۇَٔب ھبٍبتىذىٓ ٔبھبٍىتي پەرلٍىك ثوٌغبْ ئبخىرەت ھبٍبتىٕىڭ تەثىئىتىٕىڭ 

ٔىڭ ِەجبزى غەوىٍذە ثبٍبْ تەلەززاضىغب ئبضبضەْ، ئۇ ئبٌەِگە ِۇٔبضىۋەتٍىه تەضۋىرٌەر
لىٍىٕغبٍٔىمىٕي ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍّبضٍىك وېرەن. تۆۋۀذىىي وۆپ ئۇچرىّبٍذىغبْ ِەجبزٔىڭ 
ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىطي ثوٌغبْ ۋە ھەلىمىتىٕي تەضەۋۋۇر لىٍغبٔذا ئىٕطبٕٔىڭ تېٕي لورلۇدىٓ 

 غۈروىٕىذىغبْ ئبٍەتٍەرگە لبراپ ثبلبٍٍي: 

ـُ اْْلَثِيِم )43) ِإفَّ َشَجَرَة الزَّقُّوـِ  ( َكَغْلِي اْلَِْميِم 45( َكاْلُمْهِل يَػْغِلي ِٓت اْلُبطُوِف )44( طََعا
( 48( ُّتَّ ُصبُّوا فَػْوَؽ رَْأِسِو ِمْن َعَذاِب اْلَِْميِم )47( ُخُذوُه فَاْعِتُلوُه ِإََّل َسَواِء اْلَِْحيِم )46)

 (50َىَذا َما ُكْنُتْم بِِو ََتْتَػُروَف ) ( ِإفَّ 49ُذْؽ ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكِرمُي )

زەلمۇَ دەرىخي ھەلىمەتەْ گۇٔبھىبرالرٔىڭ تبِىمىذۇر. ئۇ ئېرىتىٍگەْ ِىطتەن )لىسىك( 
ئۇٔي تۇتۇپ  »دۇر، ئۇ لورضبلالردا لبٍٕبلطۇدەن لبٍٕبٍذۇ. )دوزاخمب ِۇئەوىەي پەرىػتىٍەرگە( 

ذىٓ ئۇٔىڭ ثېػىغب لبٍٕبلطۇ لۇٍۇپ ضۆرەپ دوزاخٕىڭ ئوتتۇرىطىغب ئېٍىپ ثېرىڭالر، ئبٔ
)ثۇ ئبزاثٕي(  »دېَىٍىذۇ. )ئۇٔىڭغب خبرالظ ۋە ِەضخىرە لىٍىع ٍۈزىطىذىٓ( «  ئبزاثالڭالر

تېتىغىٓ، ضەْ ھەلىمەتەْ ئىسزەتٍىه ئۇٌۇغ زات ئىذىڭ. ثۇ )ئبزاة( ھەلىمەتەْ )ھبٍبت 
 .( 50 – 43)  دېَىٍىذۇ«  ۋالتىڭالردا( ضىٍەر غەوٍۀگەْ ٔەرضىذۇر
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ئبٍەتتىىي جەھۀٕەِگە تبغالٔغبٔالر  – 49ەگەر لۇرئبٔذا ھەزىً ئبِىٍي ئىسدىطەن، ئ
لېٕي تېتىپ ثبلمىٓ، ضەْ ھەلىمەتەْ ئىسزەتٍىه ئۇٌۇغ زات » ھەلمىذە وىٕبٍىٍىه ئېَتىٍغبْ 

ھەزىً » ئىپبدىطي ئۇٔىڭ ئەڭ تىپىه ِىطبٌي ثوالالٍذۇ. ثۇ، لۇرئبٔذىىي « ثوٌطبڭ وېرەن! 
غۇدەن ضبٔبلٍىك ئبٍەتٍەردىٓ ثىرى. ئۇ وبپىرٔىڭ دۇَٔبدا پەلەت وۇپۇرى گە تېّب ثوالٌى«

ضەۋەپٍىه ئۆزىٕي ئىسزەتٍىه دەپ لبرىغبٍٔىمي، ِۇئّىٍٕەرٔي پەلەت ئىّبٔي ضەۋەپٍىه خبر 
وۆرگۀٍىىي ئبٍەتتىٓ چىمىپ تۇرىذۇ. ئبخىرەت، ئىٕطبٕٔىڭ ھەلىمىٌ لىّّىتي ئوتتۇرىغب چىممبْ 

 دۇر. «ھەق ۋە ھەلىمەت وۈٔي » ٍىمىذا ثېرىٍگەْ ۋە ھەر ٔەرضىگە ھەلمي ال
پۈتۈْ ثۇ ۋەدە ۋە تەھذىذٌەر ثىٍەْ، ئۇالرغب الٍىك ثوٌغبٔالر ئبرىطىذا پەلەت ثىر پەرق ثبر. 

 ٍۀي، زاِبْ ) ۋالىت (. ھەِّە ۋالتي وەٌگۀذە ھەلىمەتٕي وۆرۈپ ٍېتىذۇ:

 (.  59)  « وۈتىىٓ، غۈثھىطىسوي، ئۇالر وۈتىۈچىذۇر ئۇٔذالتب، ضۀّۇ» 

خبراوتېرىٕىڭ تىپىه ئۆرٔەوٍىرىذىٓ ثىرضي. ثىر  خىتبةثۇ ضۈرە لۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ ضۆزٌىه 
ٕىڭ ۋە جۈٍِىٍەرٔىڭ ئېٕىك خىتبثٕي جەٌىپ لىالرٌىك ۋە تەضىرٌىه لىٍغبْ ئبِىً، خىتبثٔۇتۇلتب 

جذأىٕي لىٍغۇچىٕىڭ زېھٕىذە ئىس لبٌذۇرۇغٕي ۋە ۋى خىتبةثوٌىػىذۇر. تەورارالر ۋە تەوىتٍەر 
ھەرىىەتىە ئۆتىۈزۈغٕي ِەلطەت لىٍىذۇ. ثۇ ضۈرە ِبٔب ثۇ ئبالھىذىٍىىٍىرى ئبرلىٍىك، 
ھەلىمەتٕىڭ ئەثەدىٌ لىّّىتي ثىٍەْ ثبالغەتٕىڭ ئەدەثىٌ لىّّىتىٕي ئۆزىذە 
ِۇجەضطەٍِەغتۈرگەْ. ثۇ ضەۋەپتىٓ ئبٍەتٍەردىىي ِۀب ٌەثىسگە لبرىغبٔذا ٔبھبٍىتي چوڭمۇر. 

بٍىتي ثۇٔىڭ تىپىه ئۆرٔىىي ثوالالٍذۇ. ئبٍەتٕىڭ تېىىطتىٕي ۋە تىرٔبق ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئ
ئىچىگە ئېٍىٕغبْ ثبٍبٔالردىٓ ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍىٕغبٔذا ٔېّە دېّەوچي ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍىع 

 تەش ثوٌغبْ ِۀىطي ثىٍەْ ثىرٌىىتە وۆرۈپ ثبلبٍٍي:

 فَاْرتَِقْب ِإنػَُّهْم ُمْرتَِقُبوف

وۈتىىٓ، غۈثھىطىسوي، ئۇالر ۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ جۀٕەتٕي ( ) ٍ ئۇٔذالتب، ضۀّۇ» 
 (.  59)  « ( وۈتىۈچىذۇرٍۇلىرىذا تەضۋىرٌۀگەْ جەھۀٕەٍِىرىٕي )

  

 
 جبضىَە ضۈرىطي

 
دەپ ئىطىُ لوٍۇٌغبْ ثوٌۇپ، وەٌىّە « جبضىَە » ئبٍەتىە ئبضبضەْ  – 28ضۈرىگە 

رتىٍىع جەرٍبٔىذىىي پەرىػبْ ھبٌىتىٕي ئىٕطبٕٔىڭ ئىالھىٌ ِەھىىّىذە جبۋاپىبرٌىممب تب
ثىٍذۈرىذۇ. ثۇ ضۈرە لۇرئبٔذىىي ئىالھىٌ ٍبرىٍىع ۋە ٍولۇٌۇظ ھەلىمىتٕي ئىپبدىٍەٍذىغبْ 

 ضۈرىذىٓ ثىرى.   14ئىطىُ ٍبوي ضۈپەت ثىٍەْ ئبتبٌغبْ 
 ئبٍىتىگە ئبضبضەْ غەرىئەت ضۈرىطي دەپّۇ ئبتبٌغبْ: – 18ضۈرە 

« ٍىمىذا ئبدا لىٍىذىغبْ ( ثىر غەرىئەتىە ئىگە لىٍذۇق ) ال ۇ ِەضئۇٌىَەتٕيث ّۇضېٕى» 
 (18  .) 
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 دەپّۇ ئبتبٌغبٍٔىمىٕي ئېَىتمبْ. « دەھر ضۈرىطي » ثەزىٍەر ثۇ ضۈرىٕىڭ 
ضۈرىطي ثوٌۇپ، ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. زاِبْ ۋە  – 6ئبئىٍىطىٕىڭ « ھب، ِىُ » ضۈرە 

 ٍىمي ِەٌۇَ ثوٌۇپ تۇرىذۇ. ِەزِۇْ جەھەتتىٓ دۇخبْ ضۈرىطىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبٔ
دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي تەرتىپٍەردە ثۇ ضۈرە ئەھمبپ ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىغب تىسىٍغبْ 

 – 14ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍگىٍي ثوٌىذۇ.  – 12ثوٌۇپ، ثۇٔىڭذىٓ ضۈرىٕىڭ رىطبٌەتٕىڭ 
ىٕغبْ رىۋاٍەتٕي ئبٍەتٕىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي ئىجٓ ئبثجبضمب ٔىطجەت لىٍ

ضۈرىٕىڭ ئىچىي ۋە تبغمي ِۇٔبضىۋىتي رەت لىٍىذۇ. ثۇ رىۋاٍەت ٍۀە ئىجٓ ئبثجبضتىٓ وەٌگەْ 
ثىر ضەھىھ رىۋاٍەتىە زىت وېٍىذۇ. ضۈرە ِەزِۇْ ۋە ئىچىي جەھەتتىٓ ثىر پۈتۈٍٔۈوىە ئىگە 

ھەلمىذىىي ثوٌۇپ، ثۇ ئبِىٍّۇ ئبٍەتٕىڭ ئۆز دەۋرىذىٓ ثبغمب ثىر دەۋردە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي 
 لبراغٕي رەت لىٍىذۇ. 

ضۈرە ئىالھىٌ ِەھىىّىذە جبۋاپىبرٌىممب تبرتىٍىذىغبٍٔىممب ئىّبٕٔي، ٍۀي وىػىذە 
لىٍّىػٍىرىٕىڭ جبۋاپىبرٌىمىٕي ئۈضتىگە ئبالالٍذىغبْ ثوٌۇغتىٓ ئىجبرەت ثىر ئبڭٕي 

 غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍىذۇ.  
ەھىَٕي، ئۇٔىڭ ِۀجەضىٕي ۋە دېّەوچي ثوٌغبْ ضۈرە، ئىالھىٌ تەرثىَە الھىَەضي ثوٌغبْ ۋ

(.  ثۇ ثۆٌەوتە ضوراٌغبْ تۆۋۀذىىي ضوئبي  11 – 1ِەلطىتىٕي تەوىتٍەظ ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ ) 
 وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ:

 (.  6)  « ٔي ۋە ئۇٔىڭ ئبٍەتٍىرىٕي لوٍۇپ لبٍطي ضۆزگە ئىػىٕىذۇ؟هللا ئۇالر ا» 
 وېَىٓ تۆۋۀذىىىذەن ثىر ئبزارٔىڭ وېٍىػي غۈثھىطىس: ِۇغۇٔذاق ثىر ئىالھي وبٍىػىتىٓ 

 (. 7« ) ئۆزىٕي ئبٌذاپ گۇٔبھمب چۈِگۀٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕىڭ ھبٌىغب ۋاً! » 
ثۇ خىً وىػىٍەر ئبٌالھ ٔىڭ ضۆزىٕي پەلەت ئبڭٍىغبٔذەن لىٍىپ، لۇالق ضبٌّبضٍىك ثىٍۀال 

ڭ ئبخىرلي ئبٍىتىٕي ئولۇظ غەرت. (. ثۇ ثۆٌەوٕى 9 – 8لبٌّبضتىٓ، ئۇالرٔي ِەضخىرە لىٍىذۇ ) 
 لېٕي ثىر ئولۇپ ثبلبٍٍي:

ْم َْلُْم َعَذاٌب ِمْن رِْجٍز أَلِيمٌ   َىَذا ُىًدى َوالَِّذيَن َكَفُروا بَِآيَاِت َرِّبِّْ
ثۇ )لۇرئبْ ئۇٔىڭغب ئىػۀگەْ ۋە ئۇٔىڭغب ئەگەغىەْ وىػىگە وبِىً( ھىذاٍەتتۇر، » 

ئبٍەتٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍغبٔالر ئەڭ لبتتىك ئبزاثمب دۇچبر  () وبئىٕبت ۋە ۋەھىٌ لىٍىٕغبْ  ىٕىڭرەثج
 .( 11)  « ثوٌىذۇ

ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ثۆٌەوتە، ئىٕطبٔالر ھەرگىسِۇ ئۆتەپ ثوالٌّبٍذىغبْ ئبٌالھ ٔىڭ 
ئۆزٌىرى ئۈضتىذىىي ھەلمي ئەضىەرتىٍىذۇ. دېڭىسالردىىي وېّىٍەر ئبٌالھ ثەٌگىٍىگەْ لبٔۇْ 

(. ئبضّبٔالردا ۋە ٍەردە ٍبرىتىٍغبْ ھەِّە ٔەرضە ئىٕطبٔالرٔىڭ  12 دائىرىطىذە ئۈزىذۇ )
(. ثۇ ٔېّەتٍەرٔىڭ ھەِّىطىگە تۇزوورٌۇق لىٍىۋاتمبٔالرغب  13ئەِرىگە ثوٍطۇٔذۇرۇٌغبْ ) 

غەپمەت ۋە ئەپۇٔي ئبضبش لىٍغبْ ثىر ئۇضٍۇة ثىٍەْ  -لبرىتب، ِۇئّىٍٕەردىٓ ئۇالرغب ِېھرى 
ٍىٕىػىٕي، پەلەت ۋە پەلەت ئبٌالھ ٔىڭ چەوطىس غەپمەت ۋە ِۇئبِىٍە لىٍىػٕىڭ تەٌەپ لى

(. ٔېّە ئۈچۈْ ٍبخػي ِۇئبِىٍە لىٍىع وېرەن؟  14ِەرھەِىتي ثىٍەْ ئىساھٍىغىٍي ثوٌىذۇ ) 
 چۈٔىي:

َها ُّتَّ ِإََّل رَبُّْكْم تُػْرَجُعوفَ   َمْن َعِمَل َصاِْلًا فَِلنَػْفِسِو َوَمْن َأَساَء فَػَعَليػْ
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بخػي ئىع لىٍطب، ئۇ ئۆزىٕىڭ پبٍذىطي ئۈچۈْ لىٍىذۇ، وىّىي وىّىي )دۇَٔبدا( ٍ» 
ڭالرٔىڭ دەرگبھىغب رەثجىٍبِبْ ئىع لىٍطب، ئۇ ئۆزىٕىڭ زىَىٕي ئۈچۈْ لىٍىذۇ، ئبٔذىٓ وېَىٓ 

 .( 15« ) ٍبخػىٍىممب ِۇوبپبت، ٍبِبٍٔىممب جبزا ثېرىذۇ( هللا لبٍتۇرۇٌىطىٍەر )ا
( ۋە  17 – 16ىطي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ ) ثۇ ثۆٌەوتىٓ وېَىٓ ضۈرىذە ثۀي ئىطرائىً لىطط

ٍەھۇدىٍَىػىع جەرٍبٔي ثىٍەْ ئبخىرەتىە ئىّبْ ئبرىطىذىىي تەتۈر تبٔبضىپٍىك ِۇٔبضىۋەتىە 
ثۇ » وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئبغذۇرىذۇ. ئبٔذىٓ لۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ ِەلطىتي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ: 

(. ثۇ ِۀجەدىٓ ٍىراق  20« ) ) ۋەھىٌ / لۇرئبْ ( ئىٕطبٔىَەت ئۈچۈْ ئىذران ِۀجەضىذۇر 
 تۇرغۇچىٕي وۈتۈپ تۇرغبْ خەتەرٌىه ئبلىۋەت ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ:

ى َبَصرِِه أَفَػَرأَْيَت َمِن اَّتَََّذ ِإَْلَُو َىَواُه َوَأَضلَُّو اللَُّو َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى ََسِْعِو َوقَػْلِبِو َوَجَعَل َعلَ 
 ْعِد اللَِّو أََفََّل َتذَكَُّروفَ ِغَشاَوًة َفَمْن يَػْهِديِو ِمْن بػَ 

) وىػىٕىڭ ئۆز تبٌٍىػي ثىٍەْ ( ثەٌگىٍىه هللا ا ۋە ِبڭب ٔەپطي خبھىػٕي ئىالھ لىٍىۋاٌغبْ» 
وۆزىٕي پەردىٍىگەْ  ،، لۇٌىمىٕي ۋە لەٌجىٕي پېچەتٍىۋەتىەْئبزدۇرغبْھەلىمەتىە ئبضبضەْ 

 توغرا ٍوٌغب ثبغٍىَبالٍذۇ؟ُ وىتىٓ غەٍرى  هللا ئۇٔي وۆز ئبٌذىڭغب وەٌتۈرەٌەِطەْ؟ئبدەِٕي 
 .( 23)  « ضىٍەر )ثۇالردىٓ( ۋەز ـ ٔەضىھەت ئبٌّبِطىٍەر؟

ِۇغۇٔذاق ثىر گۇِراھٍىمٕىڭ ئۇٌىذا لىٍّىػٍىرىٕىڭ ِەضئۇٌىَىتىٕي ئۈضتىگە ئبٌّبضٍىك ۋە 
ئبخىرەت ثوٌّىطب ھەر ٔەرضە » ھېطبة ثەرِەضٍىىتىٓ ئىجبرەت گۇِبْ ) زاْ ( ٍبتّبلتب. ٍۀي 

چۈغۀچىطي ھبوىُ ئورۇٔذا تۇرىذۇ. ثۇٔذاق ثىر چۈغۀچىگە ئىگە ثىر وىػي، ئەگەر « ِۇثبھ 
ٍۇضۇٔغب ) غەرىئەتىە ( ئبضبضەْ ٍبغىّبضٍىمٕي ئۆزىگە ِىساْ لىٍغبْ ثوٌطب،  –لبئىذە 

ئبخىرەتٕي ئىٕىبر لىٍىػٕىّۇ زېھٕىگە ٍەرٌەغتۈرگەْ ثوٌىذۇ. ثۇٔذاق وىػىٍەر زېھٕىذىىي ئىػٕي 
ىڭ ثىردىٕجىر ٍوٌىٕىڭ ئبخىرەتٕي ئىٕىبر لىٍىع ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىذۇ. لۇرئبْ ۋۇجۇدلب چىمىرىػٕ

ٔىڭ ثۇ « دەھرى دۇَٔب لبرىػي » ِبٔب ثۇ ئىپتىذائي ئبتىئېسَ ۋە ِبتېرىَبٌىسَ ثوٌغبْ 
 پەٌطەپىطىٕي ِۇٔذاق تەضۋىرٌەٍذۇ:

ھبٍبت دېگەْ پەلەت دۇَٔبدىىي  »ئۇالر )ٍۀي لىَبِەتٕي ئىٕىبر لىٍغۇچىالر(:  
تىرىٍىّىس. پەلەت زاِبٕٔىڭ  تۈگەٍّىس، دۇَٔبغب پەلەت ثىر لېتىّال وېٍىّىس /  ھبٍبتىّىسدۇر، ئۆٌىّىس

 . ( 24)  دەٍذۇ«  ئۆتۈغي ثىٍەْ ٍوق ثوٌىّىس
ثۇٔذاق چۈغۀچىگە ئىگە ثوٌغبْ ثىر وىػي لوٌىغب وەٌگەْ ھەر لبٔذاق ثىر پۇرضەتتە 

الِذۇ؟ ضۈرىگە ئىطّي ثېرىٍگەْ ئبٍەت، ِبٔب لىٍّبٍذىغبْ گۇٔبھ، زۇٌۇَ، ٍېّەٍذىغبْ ھەق لب
 ثۇ ِۇٔبضىۋەت ثىٍەْ ثۇ ٍەردە تىٍغب ئېٍىٕىذۇ:

( َىَذا  28َوتَػَرى ُكلَّ أُمٍَّة َجاثَِيًة ُكلُّ أُمٍَّة ُتْدَعى ِإََّل ِكَتاِِّبَا اْليَػْوـَ ُُتَْزْوَف َما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف )
 (29نَّا ُكنَّا َنْستَػْنِسُخ َما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف )ِكَتابُػَنا يَػْنِطُق َعَلْيُكْم بِاْلَْقّْ إِ 

ھەر ئۈِّەتٕي )لورلۇٔچٕىڭ لبتتىمٍىمىذىٓ( تىسالٔغبْ ھبٌذا ئۇ وۈٔذە ) لىَبِەتتە ( 
ثۈگۈْ  »چبلىرىٍىذۇ، )ئۇالرغب(  ٕي ) وۆرۈغىە (ر ئۈِّەت ئۆزىٕىڭ ٔبِە ـ ئەِبٌىوۆرىطەْ، ھە

)دېَىٍىذۇ(. ثۇ ثىسٔىڭ «  ػىطىٍەر ٍبوي جبزاغب ئۇچراٍطىٍەرلىٍّىػىڭالرغب ٍبرىػب ِۇوبپبتمب ئېرى
( ضىٍەرگە ھەق ثىٍەْ ضۆزٌەٍذۇ، ثىس لىٍّىػىڭالرٔي لىٍّىػىڭالر ٍېسىٍغبْ وىتبةوىتبثىّىس )ٍۀي 
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 ٍبزدۇرۇپ تۇرغبْ ئىذۇق )ٍۀي پەرىػتىٍەرٔي ئەِەٌٍىرىڭالرٔي ٍېسىپ تۇرۇغمب ثۇٍرۇٍتتۇق( 
 (28-29 .) 

ثۆٌىىىذە ئىالھىٌ ِەھىىّە، ئىالھىٌ ئبداٌەتٕىڭ تەلەززاضي ثوٌغبْ  ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي
 (. 35 – 30ِۇوبپبت ۋە جبزا ھەلىمىتي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 

ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئبٍەتٍىرىذە ئىٕطبٕٔىڭ ثبرٌىمىٕىڭ ئەزىّەتٍىه ئبٌالھ تەرىپىذىٓ 
برەت ھەلىمەتٕي ئەضتىٓ ثەخع ئېتىٍگۀٍىىي، ئىٕطبٕٔىڭ ئبٌالھ لب لەرزدار ئىىۀٍىىىذىٓ ئىج

 چىمبرِبضٍىمي ئىّب لىٍىٕغبْ:

( َوَلُو اْلِكِْبِيَاُء ِٓت السََّماَواِت 36فَِللَِّو اْلَْْمُد َربّْ السََّماَواِت َوَربّْ اْْلَْرِض َربّْ اْلَعاَلِمنَي )
 (37َواْْلَْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَِْكيُم )

لب خبضتۇر! هللا ي ارەثجىڭ ۋە ئبٌەٍِەرٔىڭ ، زېّىِٕٕذۇضبٔب ئبضّبٔالرٔىڭجىّي ھە» 
غبٌىجتۇر، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع هللا لب خبضتۇر، اهللا ئبضّبٔالردىىي ۋە زېّىٕذىىي ئۇٌۇغٍۇق ا

 .( 37 - 36« ) لىٍغۇچىذۇر 
 

 
 ئەھمبف ضۈرىطي

 
ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « لۇَ تۆپىطي / ثبرخبٍٔىرى » ئبٍىتىگە ئبضبضەْ  – 21ضۈرە، 

ْ ئبتبٌغبْ. ثۇ وەٌىّە لۇرئبٔذا پەلەت ثۇ ضۈرىذىال تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. ئەھمبف ئىطّي ثىٍە
ئەھمبف، جۇغراپىٍَىه ئورۇْ ٔولتىطىذىٓ ثۈگۈٔىي ٍەِەْ چېگرىطي ئىچىذىىي ثىر راٍؤٕي 
وۆرضىتىذۇ. ضبٔب ثىٍەْ ئۇِّبْ ئبرىطىغب جبٍالغمبْ ثۇ راٍوْ، ئەرەپ ٍېرىُ ئبرىٍىٕىڭ ئەڭ 

ٌغبْ رۇثۇي ھبٌي ئبخىرالغمبْ ئۇچىغب جبٍالغمبْ. ھىٕذى چوڭ ۋە ئەڭ خەتەرٌىه چۆٌي ثو
ئووَبٔۇش ضبھىٍي ثىٍەْ پبراٌٍىً ضوزۇٌغبْ ثۇ راٍوْ ھەدراِەۋت ) ئۆٌۈن ٍېػىً ( دەپّۇ 
ئبتىٍىذۇ. ئەھمبف تۆپىٍىرى، ثىر زاِبٔالردا تىٍالرغب داضتبْ ئېرەَ ثبغٍىرى جبٍالغمبْ ئبد 

. ھۇد پەٍغەِجەر ثۇ لەۋِگە ئەۋەتىٍگەْ، ٌېىىٓ ِەدۀىَىتي ثبرٌىممب وەٌگەْ راٍوْ ئىذى
لەۋِي ئىٕىبر لىٍىػتب چىڭ تۇرغبٔىذى. ئىٕىبر لىٍىػٕىڭ ئبلىۋىتي ثوٌغبْ ئىجتىّبئىٌ زاۋاٌٍىك 
ۋە ئەخاللي ثۆھراْ ِەزوۇر لەۋِٕي ھەر تەرەپتە لورغىغبْ ثوٌۇپ، ئبلىۋەت دەھػەتٍىه ثىر لۇَ 

 ۈپ تبغالٔغبٔىذى.ثورىٕي ثىٍەْ تبرىختىٓ ضەھٕىطىذىٓ ضۈپۈر
ضۈرىٕىڭ ئىطّي ثوٌغبْ ئەھمبف، لۇَ ثورىٕي پەٍذا لىٍغبْ لۇَ ثبرخبٍٔىرىٕىّۇ وۆرضىتىذۇ. 

ِېتىر لېٍىٍٕىمتىىي لۇَ ثبرخبٍٔىرىٕىڭ  18 – 12وۈٔىّىسدە ثۇ ِەدۀىَەتٕىڭ ئىسٔبٌىرى، 
 ئبضتىذىٓ لېسىپ چىمىرىٍذى. 

غب ئېٍىٕغبْ ثىردىٕجىر ئىطّي ضۈرىٕىڭ ثبرٌىك ھەدىص ۋە لۇرئبْ ئەدەثىَبتىذا تىٍ
 ئەھمبفتۇر. 

ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ثەزى ئبٍەتٍىرىٕىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي 
 لبراغالرٔي ئۀئبَ ضۈرىطىذە ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ ئۆٌچەٍِەر رەت لىٍىذۇ. 
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ثوٌىذۇ. ضۈرە ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر لبتبرىغب تىسىػمب  – 12ٕىڭ دەۋەتضۈرىٕي 
« ھب، ِىُ » ِۇضھبف تىسىٍىػي، ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىۋى ثىٍەْ ثىردەن ثوٌغبْ ٍەتتە ضۈرىٍىه 

ئبئىٍىطىگە تەۋە ضۈرىٍەرٔىڭ ئبخىرلي ضۈرىطي ثوٌۇپ، دەضٍەپىي ِەزگىٍٍەردىىي تەرتىپٍەردە 
ىٕالر ئبٍەتٍىرىذە ج – 32 – 29زارىَبت ضۈرىٍىرى ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ضۈرىٕىڭ  –جبضىَە 

ھەلمىذە توختبٌغبْ. ثۇ ۋەلە تبئىفتىٓ لبٍتىػتب ٍۈز ثەرگۀىذى. رەضۇٌۇٌالھٕىڭ تبئىفمب ثبرغبْ 
ۋالتىٕي، ِۇٔبضىۋەتٍىه ِۀجەٌەردە ھىجرەتتىٓ ئۈچ ٍىً ثۇرۇْ ثوٌغبْ دەپ لەٍت لىٍغبْ. 

ىٕغبْ تە تىٍغب ئېٍ 15 – 14؛ ٌولّبْ 24 – 23ئبٍىتىٕي، ئىطرا  – 15ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ضۈرىٕىڭ 
 9ئبٔب ۋە پەرزۀت ِۇٔبضىۋىتىگە دائىر تېّىٕىڭ داۋاِي دېطەوّۇ خبتبالغّبٍّىس. فەررا،  –ئبتب 

ئبٍىتىٕي لۇرەٍػٕىڭ ضۈٍمەضتي پىالٔي ثىٍەْ ثبغالپ تۇرۇپ چۈغۀذۈرىذۇ. پۈتۈْ ثۇالر  –
 ٍىٍىذا ٔبزىً – 12 رىطبٌەتٕىڭضۈرىٕىڭ ِەزوۇر ئبئىٍىگە تەۋە ثبغمب ضۈرىٍەرگە ئوخػبظ 

 ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي لبراغٕي وۈچٍۀذۈرىذۇ. 
ضۈرە ثبغمب لېرىٕذاظ ضۈرىٍەرگە ئوخػبظ ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ثىر پۈتۈٍٔۈوىە ئىگە. ضۈرە 
ئىالھىٌ تەرثىَە الھىَەضي ثوٌغبْ ۋەھىَٕىڭ ِۀجەضي، لىّّىتي ۋە ئۇٔىڭغب ئىّبْ تېّىطي 

ڭ چۈغۈپ لبٌغبْ خبر ھبٌىتي ھەلمىذە ئۈضتىذە توختىٍىذۇ ۋە ۋەھىَٕي ئىٕىبر لىٍغبْ ئەلىٍٕى
 ئۆرٔەوٍەر ثېرىذۇ. 

ضۈرە ِۇلبتتبئب ھەرىپٍىرى ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ، ۋەھىٌ تەوىتٍۀگەْ ھبٌذا ضۆز 
ثبغالٍذۇ. ضۈرىٕىڭ ثبغٍىٕىػىذىال ٍبرىتىٍىع ئىگە ثوٌغبْ ِۀب ۋە ِەلطەت تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. 

ٌّىطب، ھەرلبٔذاق ثىر لبٔۇْ، ثەٌگىٍىّە، ئەگەر ٍبرىتىٍىػٕىڭ ثىر ِەلطەت ۋە ِۀىطي ثو
تەرتىپ، ضىرٔىڭ لىّّىتي ثوٌّبٍذۇ. ثۇ ضەۋەپتىٓ، ئەخالق، دىٓ، ئىّبْ ۋە لبٔۇْ 
) غەرىئەت (الرٔىڭ ِەۋجۇد ثوٌىػىٕىڭ ئەڭ ئبضبضٍىك ضەۋەثي، ِەۋجۇدىَەتٕىڭ ٍبرىتىٍىػٕىڭ 

 تەلەززاضي ثوٌغبْ ِۀب ۋە ِەلطەتتۇر:

نَػُهَما ِإَلَّ بِاْلَْقّْ َوَأَجٍل ُمَسمِّى َوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّا َما َخَلْقَنا السََّماوَ  اِت َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ
 أُْنِذُروا ُمْعِرُضوفَ 

ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋە ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىىي ٔەرضىٍەرٔي پەلەت ثىر ِۀب ۋە » 
تتۇق. وبپىرالر ِەلطەت ثىٍەْ ِۇئەٍَەْ ِۇددەتىىچە ِەۋجۇت ثوٌىذىغبْ لىٍىپ ٍبرا

 (. 3« ) ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ ٔەرضىٍەردىٓ ٍۈز ئۆرۈگۈچىذۇر 
 ئبضّبٔالر ۋە زېّىٓ ئىٕطبْ ئۈچۈْ ٍبرىتىٍذى. ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ» ثۇ ئبرلىٍىك: 

ٍۇ، ثۇالر  –ٍبرىتىٍغبْ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋە زېّىٕٕىڭ ثىر ٍبرىتىٍىع ِەلطىتي ثوٌىذۇ  
دىٓ ئىجبرەت ثۇ ھەلىمەت «تىٍىع ِەلطىتي ثوٌّبِذۇ؟ ثوٍطۇٔذۇرۇپ ثېرىٍگەْ ئىٕطبٕٔىڭ ٍبرى

ثوٌىػي » ٍبوي « ئەٌۋەتتە، ثبر » تەوىتٍۀگەْ. ئەگەر ثۇ ضوئبٌغبْ ثېرىذىغبْ جبۋاثىڭىس 
ئۇٔذالتب، ثۇ ِەلطەتٕي وىُ » ثوٌطب، ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِۇٔذاق ثىر ضوئبي تۇغۇٌىذۇ: « وېرەن 

ٍبغىغبْ، ٍبغبۋاتمبْ ۋە ٍبغبٍذىغبْ ئىٕطبٔىَەتٕىڭ  ثبرٌىك دەۋر ۋە ِبوبٔالردا«. ثەٌگىٍەٍذۇ؟ 
ھەِّىطي ھەلمىذە توختىٍىۋاتىّىس. ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ھەِّىطي ھەلمىذە ضۆز لىٍىۋاتمبْ ثوٌطبق، 
ئىٕطبٕٔىڭ ٍبرىتىٍىػىذىىي ِۀب ۋە ِەلطىتىٕي ثەٌگىٍگۈچي، ئىٕطبٔىَەت ئۈضتىذە ضۆز ھەلمي 

ھەلمي ثوٌغۇچي ثوٌىػي ٍېتەرٌىه ئەِەش، ئۇٔىڭ  ثوٌغبْ ثىر زات ثوٌىػي وېرەن. پەلەت ضۆز
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ئىٕطبٔذا ھەلىمي ۋە ئەجرى ثوٌىػي، ثۇٔىڭذىٓ ثىر ِۀپەئەتي ثوٌّبضٍىمي وېرەن... ئەگەر ثىر 
ِۀپەئەتي ثوٌىذىغبْ ثوٌطب، ِۀب ۋە ِەلطەتٕي ثەٌگىٍىگۀذە ئۆز ِۀپەئەتىگە ِبٍىً لىٍىػي 

ٍىمي وېرەن... ئەگەر غۇٔذاق ثوٌۇپ لبٌطب، ِۀب ۋە ئېھتىّبٌي ثوٌىذۇ. ئۇٔىڭ ئبجىسٌىمي ثوٌّبض
ِەلطەتٕي ثەٌگىٍىگۀذە ئبجىسٌىمىٕي ئبرالغتۇرۇپ لوٍىػي ِۇِىىٓ. ثۇ ئبالھىذىٍىه ئبٌالھ تىٓ 
ثبغمب ثىرضىذە ثبرِۇ؟ ٍوق. ئۇٔذالتب ئىٕطبٕٔىڭ ِۀب ۋە ِەلطىتىٕي ئبٌالھ تىٓ غەٍرىٕىڭ 

ك ثوٌىذۇ. ئىٕطبٕٔىڭ ِۀب ۋە ِەلطەتطىس ثوٌۇپ ثەٌگىٍەغىە ئىٕتىٍىػي ھەددىذىٓ ئبغمبٍٔى
ِەلطەتطىسٌىه، ٍبرىتىٍىع لىّّىتىٕي ئىٕىبر لىٍىع ( لب  –لېٍىػي، ھېچٕەرضە ثوٌۇظ ) ٔېگىٍىسَ 

 ثبغالٍذۇ، ٍبغبغٕىڭ ِۀىطي، ئەخاللي ِۇئبِىٍىٕىڭ ِەلطىتي لبٌّبٍذۇ.
غۇٔذاق، ثەٌگىٍىگەْ. ئۇٔذالتب، ئىٕطبٕٔىڭ ِۀب ۋە ِەلطىتىٕي ئبٌالھ ثەٌگىٍىگۀّۇ؟ 

لەٍەردە دەپ ضورىطىڭىس، ِبٔب ثۇ ضوئبٌٕىڭ جبۋاثىٕي ئبٌالھ ۋەھىٌ دەپ وۆرضەتّەوتە. 
ۋەھىَٕىڭ ِەلطىتىٕي ئىٕطبٕٔىڭ ھىذاٍىتي لىٍىپ ثەٌگىٍىگەْ. ۋەھىٌ، ئبٌالھ ٔىڭ ٍېتەوچىٍىىي 

وٌىذۇ، ئىٕطبٕٔي ۋە رەھجەرٌىىىذۇر. ئەگەر ثۇ ٍوي وۆرضەتىۈچ ثوٌّىطب، ئىٕطبْ ئىٕطبٔغب لۇي ث
 –ضېتىٍىذۇ، ئىٕطبٕٔي ثىر تبۋارغب ئوخػبظ ئېٍىپ  –لۇي لىٍىذۇ، غەٍئىٍەرگە لۇي ثوٌىذۇ، ئېٍىپ 

ضبتىذۇ. ئىٕطبْ ئىٕطبٔغب، ٔەپطي خبھىػىغب، غەزەپىە، لورلۇغب چولۇٔىذۇ. پۈتۈْ ثۇالر ۋەھىٌ 
رگە وىػىٕىڭ تەرىپىذىٓ غېرىه دەپ ئبتىٍىذۇ. ضۈرىٕىڭ ثىرىٕچي ثۆٌىىي ِبٔب ثۇ خەتە

 (.  7 – 4دىممىتىٕي ئبغذۇرىذۇ ) 
ثۇ تەضىر وۈچي » ضۈرىذە ۋەھىَگە لبرىتىٍغبْ ئېتىرازالرغب جبۋاپ ثېرىٍىذۇ. ئبٌذى ثىٍەْ 

(، ثۇٔذاق دېگۈچىٍەر ئەضٍىذە  7دېگەْ ئېتىراز تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثوٌۇپ ) « ٍۇلىرى ضېھىردۇر 
ً ثوٌغبْ جەِىئىَەت ضۆزٔىڭ وۈچىٕي ٍبخػي ۋەھىَٕي ئېتىراپ لىٍغبٔىذى. چۈٔىي، ۋەھىٌ ٔبزى

ثىٍەتتي ۋە ئېتىراپ لىالٍتتي. ئۇ دەۋردە ضۆز ضۀئىتي ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىگە چىممبْ، ضۆز 
ضېھىر » ِبھىرٌىرى ثبظ تبجي لىٍىٕغبْ ۋە ئەڭ وۆپ ٔەپىە ئىگە ثوٌىذىغبٔالر ئىذى. ۋەھىَٕي 

پ لىٍغبٔىذى، ٍۀي ۋەھىَٕىڭ ئۆزٌىرىٕي دەپ تۆھّەت لىٍغبٔالر، ٍۀە ثىر رىئبٌٍىمٕي ئېتىرا« 
ۋە ثبغمىالرٔي جەٌىپ لىٍغبٍٔىمي ھەلىمىتي ئىذى. ٌېىىٓ ئۇالر ۋەھىَٕىڭ تەضىر وۈچىٕي ئىالھىٌ 
ِۀجەدىٓ وېٍىۋاتىذۇ دەپ ثىٍىػٕىڭ ئورٔىغب، ۋەھىَٕىڭ ٌەثسىذىٓ دەپ لبرىغبٔىذى. ئۇالر 

ٕىڭ ئورٔىغب، ۋەھىٌ ٌەثسىٕىڭ ۋەھىٌ ئېٍىپ وەٌگەْ ھەلىمەتٕىڭ ئەثەدىٍَىىىگە لبراغ
ثەدىئىٍَىىىگە لبرىغبٔىذى. لىڭغىر لبرىغۇچي ٔەزەر تبغٍىغبْ ٔەرضىٕي توغرا ھبٌذا وۆرەٌّەٍذۇ. 

 ئۇالرِۇ لىڭغىر لبرىغبٍٔىمتىٓ توغرا وۆرەٌّىگۀىذى. 
( دەپ تۆھّەت لىٍغۇچىالرغب ِۇٔذاق جبۋاپ  8« ) ئۇٔي ِۇھەِّەد تولۇپ چىمتي » 

 ثېرىٍگەْ:   

يِو  ـْ يَػُقوُلوَف افْػتَػَراُه ُقْل ِإِف افْػتَػَريْػُتُو َفََّل ََتِْلُكوَف ِل ِمَن اللَِّو َشْيًئا ُىَو َأْعَلُم ِبَا تُِفيُضوَف فِ أَ  
َنُكْم َوُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ   َكَفى بِِو َشِهيًدا بَػْيِِن َوبَػيػْ

ى تولۇغبْ دېَىػەِذۇ؟ ٍبوي ئۇالر لۇرئبٕٔي ئۇ )ٍۀي ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالَ( ئۆز
ٔىڭ ئبزاثىذىٓ ھېچ هللا ئەگەر ئۇٔي ِەْ تولۇغبْ ثوٌطبَ، ضىٍەر ِۀذىٓ ا» ئېَتمىٕىي، 

ئوثذاْ هللا ٔەرضىٕي دەپئي لىالٌّبٍطىٍەر، ضىٍەرٔىڭ لۇرئبْ توغرىطىذىىي تۆھّەتٍىرىڭالرٔي ا
ِېٕىڭ ِەْ ثىٍەْ ضىٍەرٔىڭ ئبراڭالردا گۇۋاھ ثوٌۇغمب ٍېتەرٌىىتۇر )ٍۀي هللا ثىٍىذۇ، ا
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)تەۋثە لىٍغۇچىٕي( هللا راضتچىٍٍىمىّغب ۋە ضىٍەرٔىڭ ٍبٌغبٔچىٍىمىڭالرغب گۇۋاھ ثوٌىذۇ(، ا
 (. 8« ) ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر، )ِۆِىٓ ثۀذىٍىرىگە( ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر 

 ثۇ ئبٍەتتىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ ِۇٔذاق دېَىػىە ثۇٍرۇٌىذۇ:
دەۋەت لىٍىع ئۈچۈْ ئەۋەتىەْ( تۇٔجي ئىٕطبٔالرٔي تەۋھىذوە هللا ِەْ )ا» ئېَتمىٕىي، 

پەٍغەِجەر ئەِەضّەْ، ِبڭب ۋە ضىٍەرگە ٔېّە لىٍىٕىذىغبٍٔىمىٕي ئۇلّبٍّەْ، ِەْ پەلەت ِبڭب 
ۋەھَي لىٍىٕغبْ ٔەرضىگىال ئەگىػىّەْ، ِەْ پەلەت ۋەھىَٕي غۇ پېتي ٍەتىۈزگۈچي ئوچۇق 

 (. 9« ) ئبگبھالٔذۇرغۇچىّەْ 
دېگەْ « ئەتە ٔېّە لىٍىٕىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍّەٍّەْ  ِبڭب ۋە ضىٍەرگە» ثۇ ِۇغرىىالر 

ثىرىطىٕي پەٍغەِجەر دەپ ئېتىراپ لىٍّىغبٔىذى. ئۇالرٔىڭ پەٍغەِجەرٔي ئېتىراپ لىٍىػي 
ئۈچۈْ، ئۇٔىڭ وېٍەچەوٕي ثىٍىػي، غەٍىجتىٓ خەۋەر ثېرىػي، ٍۈتۈپ وەتىەْ تۆگىطىٕىڭ 

بْ ئىػالرٔي ٍۈز ثېرىػتىٓ ثۇرۇْ ٍېرىٕي دەپ ثېرىػي، وبراِەت وۆرضىتىػي، ثېػىغب وېٍىذىغ
ئېَتىپ ثېرىػي وېرەن ئىذى. ئۇٔتۇِبڭ، ثۇالرٔي تەٌەپ لىٍغبٔالر ِۇئّىٍٕەر ئەِەش، ِۇغرىىالر 
ئىذى. لۇرئبْ ئۇالرٔىڭ ثۇ تەِەٌىرىٕي ٔەزەرگە ئېٍىپّۇ لوٍّبضتىٓ، دىممىتىٕي ۋەھىَگە 

 (. 12 – 11ەۋەر ثېرىذۇ ) (. توغرا ٍوي تۇتمبٔالرغب جۀٕەت ثىٍەْ خوغخ 10ئبغذۇرىذۇ ) 
ئبٔب ۋە پەرزۀت  –غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌغبْ جەِىئىَەتتە ئبتب 

ئوتتۇرىطىذا، ئېتىمبد ضەۋەثىذىٓ ِەٍذأغب وەٌگەْ ثەزى ِەضٍىٍەرٔي لۇرئبْ ثىسگە خەۋەردار 
ثىٍەْ ِۇئبِىٍە  ئبٔىطىغب لوپبٌٍىك –لىٍّبلتب. ئۆزىگە ئىّبْ تەۋضىَە لىٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئبتب 

(. ثۇ ثۆٌەن وىػىگە، ئىٕطبٔىَەتٕي خۇددى  20 – 15لىٍغبْ پەرزۀت ثۇٔىڭغب ثىر ِىطبٌىذۇر ) 
ثىر ئبتب ِېھرى ثىٍەْ ئىّبٔغب دەۋەت لىٍىۋاتمبْ رەضۇٌۇٌالھٕي رەت لىٍىػٕىڭ ٔېّىذېگەْ چوڭ 

 تۇزوورٌۇق ئىىۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕغبٔذەن تۇٍغۇ ثېرىذۇ. 
ۇظ ٍېػي ھەِّىّىسگە ِەٌۇَ. ثۇ ئىٕطبٕٔىڭ تەپەوىۇرىٕىڭ تەرەلمىَبتىٕي ئەلىً ثبٌىغ ثوٌ

ٍبظ،  40وۆرضىتىذۇ. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب تۇٍغۇٌىرىٕىڭ ثبٌىغ ثوٌىػىٕىڭّۇ ِۇئەٍَەْ ٍېػي ثوٌۇپ، 
تۇٍغۇ جەھەتتىٓ پىػىپ ٍېتىٍگەْ لىراْ ِەزگىٍي ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ  –ئىٕطبٕٔىڭ ھېص 

 ىتىذە تىٍغب ئېٍىٕىذۇ:ئبٍ – 15جۈٍِە، ثۇ ضۈرىٕىڭ 
 «.ٍبغمب ٍەتىۀذە  40تبوي ئۇ )ثوۋاق ئۆضۈپ( وۈچ ـ لۇۋۋەتىە توٌۇپ، » 

ضۈرىذە ھەددىذىٓ ئېػىػٕىڭ لبٔذاق لىٍىپ ئۆزىٕي ٍولۇتۇغمب ئېٍىپ ثبرىذىغبٍٔىمىٕىڭ 
ئۆرٔەوٍىرى، ھبالن لىٍىٕغبْ ئۆتّۈظ لەۋٍِەر ِىطبي وەٌتۈرٌۈظ ئبرلىٍىك ثېرىٍىذۇ. ثىر ئبٌالھ 

ب ئىجبدەت لىٍىػتىٓ ثبظ تبرتمبٔالر، ٔۇرغۇْ ضبختب ئىالھالر ئىجبد لىٍىذىغبْ خبرٌىممب لبٔذاق ل
(. ثۇ ضۈرىگە ئىطُ لىٍىپ لوٍۇٌغبْ  28 – 21لىٍىپ ِۇپتىال ثوٌىذىغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ ) 

 لىططە ثۇ ثۆٌەوتە ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ. 
بٔالرٔىڭ پوزىتطىَىطي ۋە ئبلىۋىتي ضۈرىذە ٍۀە ۋەھىگە لۇالق ضبٌغبْ ۋە لۇالق ضبٌّىغ

(. ۋەھىَگە لۇالق ضبٌّبً، ئۆِرىٕي ثىىبر ئۆتىۈزىۋەتىۀٍەر، ئۆز  34 – 29ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ ) 
ئۆِرىٕي ئۆز لوٌي ثىٍەْ لبٔذاق لىطمبرتمبٍٔىمىٕي ) ِۀب جەھەتتىٓ ( ئبخىرەتتە ثىٍىپ ٍېتىذۇ. 

س ثىر ھبٍبتتۇر. ثۇ غۇٔذاق ثىر ئەھۋاٌىي، ئۆز لوٌي ثىٍەْ ِۀطىس لىٍىۋەتىەْ ھبٍبت ثەرىىەتطى
لىطمب ھېص لىٍىذۇ « پەلەت وۈٔذۈزدە ثىردەَ تۇرغبٔذەوالَ » ئبخىرەتتە پۈتۈْ ثىر ئۆِرىٕي 
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(. ثۇ ئبٍەتٕىڭ ئبخىرى، ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي جۈٍِىطي ثوٌۇپ، ضۈرە ھبالن لىٍىٕىػتب ئىالھىٌ  35) 
 رۇظ ثىٍەْ ضۆزىٕي ئبخىرالغتۇرىذۇ: غەپمەتٕىڭ ثىر تەجەٌٍىطي ثوٌغبْ غۇ ئبگبھالٔذۇ

ِبٔب ثۇ ئبگبھالٔذۇرغىّىسدۇر. ئۇٔذالتب، ِەضئۇٌىَەتطىسٌىه ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍغبْ ثىر » 
 (.  35« ) لەۋِذىٓ ثبغمىالر ھبالن لىٍىٕبِذۇ؟ 

 

 

 ضۈرىطيزارىَبت 

 
ِۀىطىٕي « وۆتۈرگۈچي، ضورىغۇچي » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغبْ ئېٍىٕغبْ 

 وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. « زارىَبت » رىذىغبْ ثىٍذۈ
« جبِي » ثۇ وەٌىّە لۇرئبٔذا ثۇ غەوىٍذە پەلەت ِەزوۇر ضۈرىذىال تىٍغب ئېٍىٕغبْ. تىرِىسى 

 غەوٍىذە ئبتىغبْ.« ۋەز زارىَبت » غەوٍىذە، ثۇخبرى « زارىَبت » ٔبٍِىك ئەضىرىذە 
ئبئىٍىطىٕىڭ ئبخىرلي « ھب، ِىُ » ردە ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ثبرٌىك تەرتىپٍە

ضۈرىطي ثوٌغبْ ئەھمبف ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍغبْ. گەرچە ضۈرىٕىڭ ئىچىي رىتىّي ۋە 
ئبٍەتٍەرٔىڭ لىطمب ثوٌىػي، تۇٔجي تەرتىپٍەردە تىسىٍغبْ ئورۇٔذىٓ تېخىّۇ ثۇرۇْ ٔبزىً 

لىٍطىّۇ، پەلەت ثۇ ٍىپ ئۇچىغب ثوٌغبْ ضۈرىٍەر لبتبرىغب تىسىٍىػي وېرەوٍىىىذەن تۇٍغۇ پەٍذا 
تبٍىٕىپال ِەزوۇر ضۈرىٕي ثبغمب ثىر ئورۇٔغب تىسىػٕىڭ توغرا ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ِۇۋاپىك دەپ 

ٍىٍىذا  - 12لبرىّبٍّىس. ثىسٔىڭچە ثۇ ضۈرە ھىجرەتتىٓ ثىر ئبز ئەۋۋەي، ٍۀي ٔۇثۇۋۋەتٕىڭ 
 ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن.  

بْ تەثىئەت، ئېىوٌوگىٍَىه ضىطتېّىٕىڭ ِۀب ۋە ضۈرە ئىٕطبْ ۋە ئۇٔي ئوراپ تۇرغ
ِەلطەتتىٓ ٍولطۇْ ئەِەضٍىىىٕي ئبضبضىٌ تېّب لىٍغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ئبٔب تېّب ضۈرىٕىڭ 

ئبٍەتٍىرىذە روغەْ ھبٌذا  – 57ۋە  56( ۋە ثوٌۇپّۇ  22 – 20، 7، 4 – 1ثبغٍىٕىػىذا ) 
ىٓ تىرىٍىع ۋە ئىالھىٌ ِەھىىّە گەۋدىٍۀذۈرۈٌگەْ. ثۇ ئبٔب تېّىٕي چۆرىذىگەْ ھبٌذا لبٍتىذ

(. لبٍتىذىٓ تىرىٍىع ھەلىمىتي وىػىٕىڭ دىممىتىٕي  14 – 8، 6 – 5تىٍغب ئېٍىٕغبْ ) 
 تبرتىذىغبْ ئۆرٔەن ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:

 ِإنَُّو ْلََقّّ ِمْثَل َما أَنَُّكْم تَػْنِطُقوفَ 
 الىٕىڭالردەوگە ئىگە ثوٌغضۆزٌەظ لبثىٍىَىتىئۆزۈڭالرٔىڭ ضىٍەرگە ۋەدە لىٍىٕغبْ ٔەرضە » 
 .( 23)  « ھەلتۇر

ضۈرە وىّگە / ٔېّىگە لبرىتىٍغبٍٔىمي ٔبِەٌۇَ ثوٌغبْ ضۈپەتٍەر ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ. ثۇ 
ضۈرىذىٓ ثبغمب ضبففبت، ِۇرضەالت، ئبدىَبت ۋە ٔبزىئبت ضۈرىٍىرىّۇ ئوخػبغال ئىگىطي 

ۇر ٔبِەٌۇَ غەٍئي ئۆٌىّبالر ٔبِەٌۇَ ثوٌغبْ ضۈپەتٍەر ثىٍەْ ثبغالٔغبْ. ثۇ ضەۋەپتىٓ ِەزو
ئبرىطىذا ِۇٔبزىرە تېّىطي ثوٌغبْ. رەضۇٌۇٌالھتىٓ ثۇ ھەلتە ضەھىھ ثىر ئىساھبت ٍېتىپ 
وەٌّىگەْ. ثىسٔىڭچە ثۇ ٔبِەٌۇَ ئىگە ثىۋاضتە ٍبوي ئىّب ٍوٌي ثىٍەْ ۋەھىَٕي وۆرضىتىذۇ. ثۇ 

 ضۈرىذىّۇ ۋەھىٌ ئىّب لىٍىٕغبْ. 
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ػٍىتىٍگەْ. ثۇ تىً ئىٕىبر لىٍغۇچي ِۇھبتبثالر ثىٍەْ ضۈرىذە وەضىىٓ ثىر تىً ئۇضٍۇثي ئى
 ِۇئّىٍٕەر ئبرىطىذىىي ثبرٌىك ِۇٔبضىۋەتٍەرٔىڭ ئۈزۈپ تبغالٔغبٍٔىمىذىٓ خەۋەر ثەرِەوتە:

، ئۆزىٕىڭ ثۇ ھبٌىذىٓ وبززاپالرغب ٌۀەت ثوٌطۇٔىي، ئۇالر جبھبٌەتىە چۆِگەْ ثوٌۇپ
 (.  12 – 10)  ەپ ضوراٍذۇ د«  لىَبِەت لبچبْ ثوٌىذۇ؟ »ئۇالر:  ثىخەۋەردۇر.

ھەر پەٍغەِجەرگە ئوخػبظ رەضۇٌۇٌالھّۇ ئىٕطبٔالرٔي ئبخىرەتىە ئىّبْ ئېَتىػمب چبلىرغبْ 
ثوٌۇپ، ثۇ چبلىرىممب ئېتىراز لىٍغبٔالرغب ۋەھىٌ جبۋاپ ثەرگۀىذى. ضۈرىذە، ثۇ ھەلىمەت 

ٍىٕىذۇ. ِبٔب ثۇ ئۆتّۈغتە ئىٕىبر لىٍغبْ لەۋٍِەرٔىڭ ھبالوىتي ثىٍەْ لبٍتىذىٓ تىٍغب ئې
ضەۋەپتىٓ، ٌۇت لەۋِىٕىڭ ھبالوىتي ئبضبضىذا ھەزرىتي ئىجراھىُ لىططىطي ۋە پىرئەۋْ 
لوغۇٔىٕىڭ ھبالن ثوٌىػي ِۇٔبضىۋىتي ثىٍەْ ھەزرىتي ِۇضب لىططىطي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. 

 ْ.ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ئبد، ضەِۇد ۋە ٔۇھ لەۋٍِىرىٕىڭ ھبالوىتىّۇ ثۇ تېّب ئبضبضىذا ثبٍبْ لىٍىٕغب
ضۈرىذە، ئۆز رىئبٌٍىمىذىٓ لېچىػمب ئۇرۇٔغبٔالرغب، لەٍەرگە لېچىع وېرەوٍىىي ھەلمىذە 

 ئېٕىك ِۀسىً وۆرضىتىپ ثېرىٍگەْ:  

 َفِفرُّوا ِإََّل اللَّوِ 
 .( 50)  «تەرەپىە لېچىڭالر هللا ا »

ئىٕطبْ ئۆزىٕي ئېٍىپ لبچبٌّبٍذىغبْ ثۇ لېچىػٕي ثىر پبٔبگبھمب ئبٍالٔذۇرِبلچي ثوٌطب، 
 لەت ئبٌالھ لب ئىجبدەت لىٍىػي ۋە ئىجبدەتٕي پۈتۈْ ھبٍبتىٕىڭ ِەروىسىگە لوٍۇغي وېرەن:پە

ْنَس ِإَلَّ لِيَػْعُبُدوفِ    َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ
الرٔي پەلەت ِبڭب ئىجبدەت لىٍىع ئۈچۈٔال ) ئىرادىٍىه ِەخٍۇق ( جىٕالرٔي، ئىٕطبْ» 

 .( 56« ) ٍبراتتىُ 
ەْ وۆرگىٍي ثوٌىذىغبْ ۋە وۆرگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ھەر لبٔذاق ثىر ٍۀي ثبرٌىك وۆز ثىٍ

ئىرادىٍىه ِەخٍۇق، ِۇئەٍَەْ ٍبرىتىٍىع ِۀب ۋە ِەلطىتىذىٓ ٍولطۇْ ھبٌذا ٍبرىتىٍّىغبْ. 
تبغمي دۇَٔبٔىڭ ٍبرىتىٍىػي ِەلطىتىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ ثۇ ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ثۆٌىىىّۇ ثبغٍىٕىع 

ئبخىرالغمبْ. وىرىع ثۆٌىىىذىىي ئبٍەتٍەر جبٍٔىك تەضۋىر  ثۆٌىىي ثىٍەْ ِبضالغمبْ ھبٌذا
 ئۇضٍۇثي ثىٍەْ وىػىٕىڭ زېھٕىذە چوڭمۇر ٍەر ئبٌىذۇ. 

الرغب ضىغّبٍذىغبْ وىتبثضۈرىٕىڭ وىػىٕي ھەٍراْ لبٌذۇرىذىغبْ ثبالغىتي، لۇرئبٕٔىڭ 
ھەلىمەتٍەرٔي جۈٍِىٍەرگە لبٔذاق ضىغذۇرغبٍٔىمىٕىڭ تىپىه ئۆرٔەوٍىرىٕي ئۆزىذە 
ِۇجەضطەٍِەغتۈرگەْ. ثىر ثۆٌەوٕىڭ ئۆزىذىال ثىر لبٔچە ۋاضتىٕي وۆرەٌەٍّىس. ٍۀي ئەلٍي 
ھۆوۈَ، ٍېغىٕچبلالظ ۋە ضېٍىػتۇرۇظ؛ تەوٍىپ، تەغۋىك، تەِطىً، تەھذىذ، ئۇرغۇتۇظ، 
ئەٍىجٍەظ، خوغخەۋەر ثېرىع، تەلذىرٌەظ، تەثرىىٍەظ، دارىتّىالظ، ئىساھالظ، تەھٍىً، 

غەرھىٍَەظ لبتبرٌىك ئۇضٍۇثالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئىػٍىتىذۇ. ثىرىٕچي  تەپطىٍي ثبٍبْ لىٍىع،
 ثۆٌەن ثۇٔىڭغب ئۆرٔەن ثوالالٍذۇ.

 

 
 ضۈرىطيرۇَ 
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پبرش ئىّپېرىَىطي ئوتتۇرىطىذا ٍۈز ثېرىۋاتمبْ ٔوپۇز دائىرىطي تبٌىػىع  –رىُ 

ئبٍەتىە  ئۇرۇغىٕىڭ ئبلىۋىتىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ِۆجىسىۋى ثىر خەۋەر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثىرىٕچي
 ئىطّي ثېرىٍگەْ. « رۇَ » ئبضبضەْ، ضۈرىگە 

ئىجٓ ئبثجبضتىٓ ٔەلىً لىٍىٕغبْ ثىر رىۋاٍەتىە ئبضبضالٔغبٔذا، ضۈرە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ 
 (. 3190ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ ) تىرِىسى، تەپطىر، « رۇَ » دەۋرىذىال 

 الٍذۇ. ضۈرە ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ثۇٔي تېّىطي ۋە ئۇضٍۇثي تەضتىم
دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي ثبرٌىك تەرتىپٍەردە ئىٕػىمبق ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍغبْ. 

ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ دەپ  – 6ئبرىطىذىىي ئبٍەتٍەرٔي پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ  26 – 1ثەزەرگبْ 
ئبٍىتي ثۇ لبراغٕي وۈچٍۀذۈرىذۇ. ٍۀە ھەزرىتي ئەثۇ  – 18 – 17لبرىغبْ. ضۈرىٕىڭ 

وىىٍىه ِۇغرىىالر ثىٍەْ غەرلي رىّٕىڭ وىطرا دۆٌىتىٕي ھبِبْ ِەغٍۇپ ثەوىرٔىڭ ِە
لىٍىذىغبٍٔىمي ھەلمىذە دو تىىىۀٍىىي ھەلمىذىىي رىۋاٍەتٍەرِۇ ثۇ لبراغٕي وۈچٍۀذۈرىذۇ 

 (. 3190) تىرِىسى، تەپطىر، 
ٍىٍىغب تىسىػمب ثوٌىذۇ. چۈٔىي رۇَ  – 8ثۇ ٍىپ ئۇچٍىرىغب ئبضبضەْ ضۈرىٕي رىطبٌەتٕىڭ 

رىطي دەضٍەپىي تەرتىپٍەردە ئىٕػىمبق ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍغبْ. ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ضۈ
ثوٌۇظ ٍىٍىٕي ضۈرىذىىي ثىۋاضتە ٍبوي ۋاضتىٍىك ئىّبالر، ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي، خوغٕب ضۈرىٍەر، 
ضىَەر رىۋاٍەتٍىرى ۋە دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي تەرتىپٍەردىىي ئورٔي لبتبرٌىمالرغب ئبضبضەْ 

 – 8ىٍىغىٍي ثوٌىذۇ. ثۇ ٍىپ ئۇچٍىرىغب ئبضبضالٔغبٔذا، ضۈرىٕىڭ ئورٔي دەۋەتٕىڭ پەرەزگە ل
 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ئىٕػىمبق ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب توغرا وەٌّەوتە. 

ٌېىىٓ، ثۇ پەرەزٌەرٔي ئۀىەثۇت ضۈرىطي رەت لىٍّبلتب. ئۀىەثۇت ضۈرىطي، دەضٍەپىي 
ىطىغب تىسىٍغبْ. ئۀىەثۇت ضۈرىطي ِەوىىذە ٔبزىً تەرتىپٍەرٔىڭ ھەِّىطىذە ثۇ ضۈرىٕىڭ ئبرل

 – 13ثوٌغبْ ضۈرىٍەر ئىچىذە ئبرلىذىٓ ضبٔىغبٔذا ئىىىىٕچي ضۈرە. ٍۀي پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ 
ٍىٍىغب ئبئىت ضۈرىذۇر. ئەگەر رۇَ ضۈرىطىٕي ئۆزىذىٓ ئىٍگىرىىي ضۈرىگە ٔىطجەت ثەرضەن، 

ٍىٍىغب  – 13ىگە ٔىطجەت ثەرضەن، ٍىٍىغب؛ ئۆزىذىٓ وېَىٕىي ضۈر – 8پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ 
تىسىػمب توغرا وېٍىذۇ. ثۇٔىڭغب ئبضبضالٔغبٔذا، تۇٔجي تەرتىپٍەردە ثىر ِەضىٍە ثبر. ئبٌالھۇئبٌەَ، 
ثۇ ِەضىٍە رۇَ ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب ئۀىەثۇت ضۈرىطىٕىڭ تىسىٍىػىذۇر. چۈٔىي ئۀىەثۇت 

دەضٍەپىي تەرتىپٍەردە ثېرىٍگەْ ضۈرىطىٕىڭ ئۇ ٍەرگە تىسىٍىػي توغرا ئەِەش، ثۇ ئېٕىك. 
ٍۇلىرىمي ٍىپ ئۇچىغب ئبضبضەْ، ضېٍىػتۇرِب ٍوٌي ثىٍەْ تىسىٍغب تەرتىۋىّىسدە ثۇ ضۈرىذىٓ 
وېَىٓ ئۀىەثۇت ئەِەش، ٔەًِ ضۈرىطي وەٌّەوتە. ثۇٔي ھەر ئىىىي ضۈرىٕىڭ ِەزِۇْ 

ەًِ ضۈرىٍىرى تەضتىمٍىّبلتب. ثۇ ضەۋەپتىٓ ضۈرىٕي خوغٕب ضۈرىٍىرى ثوٌغبْ ئىٕػىمبق ۋە ٔ
 ٍىٍىغب تىسىػمب ثوٌىذۇ.  – 8ثىٍەْ ثىرگە پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ 

ضۈرە غەٍجتىٓ / وېٍەچەوتىٓ ثىر خەۋەر ثېرىع ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ. ثۇ خەۋەر ئۆز دەۋرىذىىي 
ئىىىي دۇَٔبۋى چوڭ وۈچٕىڭ وۈچ ضىٕىػىع وۆرىػىٕىڭ لبٔذاق ٔەتىجە ثىٍەْ 

 . ئبخىرٌىػىذىغبٍٔىمىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ئىذى
ھۇضرەۋ ھۆوۈِذارٌىمىذىىي پبرش  -1ثۇ وۈچٍەر ھىرالٍىص ھۆوۈِذارٌىمىذىىي رىُ ۋە 

ثىرىٕىڭ ٔوپۇز دائىرىطىگە وۆز تىىىپ وەٌگەْ ثۇ  –دۆٌىتي ئىذى. ثىر ئەضىردىٓ ثۇٍبْ ثىر 
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ئىىىي وۈچ، وەضىىٓ ثىر ٔەتىجىگە ئېرىػەٌّەً وەٌگۀىذى. دەي ثۇ ِەزگىٍذە پبرضالر 
ئىچىي ٔىساالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ ھۇجۇِغب ئۆتىذۇ ۋە ئبٌذىغب چىممبْ ھەِّە  رىٍّىمالر ئىچىذىىي

ٍىٍي ضۈرىَە ) غبَ (ٔي  – 613ٔەرضىٕي ٍەر ٍەوطبْ لىٍىۋېتىذۇ. پبرش لوغۇٔي ِىالدى 
ٍىٍىذا رىّغب  – 616 – 615ٍىٍي پەٌەضتىٓ ) لۇددۇش (ٔي،  – 614رىٍّىمالردىٓ تبرتىۋاٌىذۇ. 
ٕي رىُ ئىّپېرىَىطىذىٓ تبرتىۋاٌىذۇ. ثۇ پبرش ئېمىٕىذا ئبٔبدوٌۇِۇ لبراَ ثوٌغبْ ِىطىر دۆٌىتى

ثبغتىٓ ئبٍبغ پبرضالرٔىڭ لوٌىغب ئۆتىذۇ. ھەتتب رىّٕىڭ پبٍتەختي وؤطتبٔتىٕپوٌىص 
) ئىطتبٔجۇي ( پبرضالر تەرىپىذىٓ ِۇھبضىرىگە ئېٍىٕىپ، پبرضالر رىُ ئىّپېرىَىطىٕىڭ 

 ِەروىسىگىچە لىطتبپ وەٌگۀىذى.
پېرىَىطي ٍىمىٍىپ لبٌغۇدەن ھبٌغب وېٍىپ لبٌغبْ ثوٌۇپ، ئىّپېراتور ھىرالٍىص رىُ ئىّ

وؤطتبٔتىٕپوٌىطتىٓ لبرتبجبغب لبچّبلچي ثوٌىذۇ. ِۇغۇٔذاق ئېغىر ئەھۋاٌذا لبٌغبْ رىُ، پبرضالر 
ثىٍەْ خورٌۇلمب توٌغبْ ثىر لبتبر ضۈٌھىٍەرٔي لىٍىذۇ. ثۇ ضۈٌىھ غەرتٍىرى ئىچىذە خورٌىغۇچي 

ھۇضرەۋ، رىُ ھۆوۈِذارىٕي خبرالظ  -1لەضتەْ لوغۇٌغبْ ثوٌۇپ، پبرش ھۆوۈِذارى غەرتٍەر 
 ئۈچۈْ، ئۇٔي ئوتمب چولۇٔۇغمب ثۇٍرىَذۇ. 

ثۇ خەۋەرٌەر ِەوىىگە ٍېتىپ وەٌگۀذە ِۇغرىىالر خوغبي ثوٌغبْ، ِۇئّىٍٕەرٔىڭ وۆڭٍي 
ىٍەتتي. ِۇئّىٍٕەر غەظ ثوٌغبٔىذى. چۈٔىي ِۇغرىىالر ئۆزٌىرىٕي ِەجۇضي وىطراغب ٍېمىٓ دەپ ث

 ئەھٍي ثوٌغبْ خىرىطتىَبْ ئېتىمبدىغب ئىگە ھىرالٍىطٕىڭ تەرىپىٕي تۇتمبٔىذى. وىتبةثىر 
ِەوىە ِۇغرىىالرٔىڭ پبرضالر تەرىپىذە تۇرۇغىٕىڭ ئبرلب وۆرۈٔىػىذە، ِەوىىذىىي 

ف ضىَبضىٌ ٔوپۇز تبٌىػىع وۆرىػي ٍبتّبلتب ئىذى. ِەوىىذىىي لەثىٍىٍەر ِۇتبٍَىجىٓ ۋە ھەٌى
ثىرىگە رەلىپ ئىىىي تەرەپىە ئبٍرىٍغبٔىذى. ئۇِەٍَە ئوغۇٌٍىرى ۋە ِەھسۇَ  –دەپ ثىر 

ئوغۇٌٍىرىذىٓ ئىجبرەت جەثەرۇت ) لەثىھ، ۋەھػي ( لەثىٍىٍەردىٓ تەروىپ تبپمبْ ِۇتەٍَىجىٓ 
گۇرۇپپىطي پبرضالر ثىٍەْ ئىتتىپبلذاظ ثوٌۇپ، ثۀي ھبغىُ ۋە ثۀي ئبدىٌ لبتبرٌىك ٔىطجەتەْ 

لەثىٍىٍەردىٓ تەغىىٍٍۀگەْ ھەٌىف گۇرۇپپىطي رىُ ۋە ئۇٔىڭ راٍؤذىىي ئىتتىپبلذىػي  ئبجىس
 ثوٌغبْ ھەثەظ خبٍٔىمي تەرەپتە تۇرغبٔىذى.  

ضۈرىٕىڭ ثبغٍىٕىػىذا ئىّب لىٍىٕغبْ تبرىخي ئبرلب وۆرۈٔۈظ ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىپ 
 ئۆتۈٌگۀىذەن ئىذى.

ىّب لىٍغبْ ھبٌذا ثبغٍىٕىذۇ ۋە وبئىٕبت رۇَ ضۈرىطي، ِەدۀىَەتٍەرٔىڭ لىَبِىتىگە ئ
 لىَبِىتي ثىٍەْ ئبخىرٌىػىذۇ. 

ِۇلبتتبئب ھەرىپٍىرىذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئبٍەت، وېٍەچەن ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثۇ 
 خەۋەرٔي ثبٍبْ لىٍىذۇ: 

 ِبْضِع ِسِننَي لِلَِّو ( ٓت 3( ٓت أَْدََن اْْلَْرِض َوُىْم ِمْن بَػْعِد َغَلِبِهْم َسيَػْغِلُبوَف )2ُغِلَبِت الرُّوـُ )
( بَِنْصِر اللَِّو يَػْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُىَو اْلَعزِيُز 4اْْلَْمُر ِمْن قَػْبُل َوِمْن بَػْعُد َويَػْوَمِئٍذ يَػْفرَُح اْلُمْؤِمُنوَف )

 (5الرَِّحيُم )
 رۇٍِۇلالر ٍېمىٓ ثىر جبٍذا ٍېڭىٍذى، ئۇالر ٍېڭىٍگۀذىٓ وېَىٓ ثىر لبٔچە ٍىً ئىچىذە» 

ٔىڭ هللا ّىٍٕەر اۇئٔىڭ ثبغمۇرۇغىذىذۇر، ثۇ وۈٔذە ِهللا ٍېڭىذۇ، ئىٍگىرى ۋە وېَىٓ ھەِّە ئىع ا
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غبٌىجتۇر، هللا خبٌىغبْ وىػىگە ٍبردەَ ثېرىذۇ، اهللا ثەرگەْ ٍبردىّي ثىٍەْ خۇغبي ثوٌىذۇ، ا
 .( 5ـ2)  « ّىٍٕەرگە( ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇرۇئ)ِ

ۈتۈْ رىُ دۆٌىتىٕي ثبغتىٓ ئبٍبغ تبالْ ثۇ ئبٍەت ٔبزىً ثوٌغبْ ۋالىتتب، پبرش لوغۇٔي پ
لىٍغبْ ۋە ئۇٔىڭ پبٍتەختىگە ٍېمىٕالپ وەٌگۀىذى. ثۇٔذاق ثىر ئەھۋاٌذا رىٍّىمالرٔىڭ غبٌىپ 
وېٍىذىغبٍٔىمىٕي ئىٍگىرى ضۈرۈغٕىڭ ھېچمبٔذاق ِۀتىمٍىك ثىر ئىساھبتي ٍوق ثوٌۇپ، ثەغەرى 

تۇراٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي وۆرضەتّەوتە ئىذى. چۈغۀچە ۋە رىئبٌٍىك، رىٍّىمالرٔىڭ ئورٔىذىٓ لبٍتب 
تولمۇز ٍىً  –ٌېىىٓ ۋەھىٌ ثۇ چوڭ خەۋەرٔي ثەرگەْ ۋە ضۈرىذە في ثىذى غىٕىٓ ) ئۈچ 

ئبرىطىذا ( دېگۀىذى. دەرۋەلە، لۇرئبٕٔىڭ ثىػبرىتي ئىٕطبْ تەخّىٍٕىرىٕي پۈتۈٍٔەً ئبضتىٓ 
ٍىٍي پبرش دىٕي  – 624ي ِىالدى ئۈضتىٓ لىٍغبْ ھبٌذا رىئبٌٍىممب ئبٍالٔغبٔىذى. رىُ لوغۇٔ –

تۇغۇٌغبْ غەھەردە ) ئەزەرثەٍجبٔذا (، پبرش لوغۇٔىٕي ئېغىر تبالپەتىە ئۇچراتتي ۋە ِەجۇضي 
ئبرلب غەٌجە لىٍىػمب  –ئىجبدەتخبٍٔىرىٕي ٍەرٍەوطبْ لىٍذى. غۇٔىڭذىٓ ثبغالپ رىُ ئبرلىّۇ 

( ٔىٕوۋا ) ثبغذات  627ەْ ) ثبغٍىذى. ثەدىر غبزىتي ثىٍەْ ئوخػبظ ثىر تبرىخمب توغرا وەٌگ
ٍىٍي پبرش  – 628ئەتراپي ( ئۇرۇغىذا، رىُ لوغۇٔي پبرضالرغب ئەجەٌٍىه ثىر زەرثە ثەردى. 

ھۇضرەۋ تەخت تبٌىػىع وۆرىػي ٔەتىجىطىذە  – 1ئىّپېرىَىطىٕىڭ پبٍتەختي لوٌذىٓ وەتتي. 
لۇرئبْ وېٍەچەوتىٓ ئوغٍي لەتٍي لىٍىٕىپ، ئۆزى زىٕذأذا ئۆٌذى.  18تەختتىٓ چۈغۈرۈٌذى ۋە 

 ئبٌذىٓ ثەرگەْ خەۋەر ِبٔب ِۇغۇٔذاق رىئبٌٍىممب ئبٍالٔذى. ثۇ ئبٌالھ ٔىڭ ۋەدىطي ئىذى: 

( يَػْعَلُموَف ظَاِىًرا ِمَن 6َوْعَد اللَِّو ََل ُ٘مِْلُف اللَُّو َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََل يَػْعَلُموَف )
نْػَيا َوُىْم َعِن اْْلَ   (7ِخَرِة ُىْم َغاِفُلوَف )اْْلََياِة الدُّ

، ۇۋەدىطىگە خىالپٍىك لىٍّبٍذهللا )ئۇالرٔي غبٌىت لىٍىذىغبٍٔىمىٕي( ۋەدە لىٍذى. اهللا ا» 
ھبٍبتىٌ دۇَٔبٔىڭ تبغمي پەلەت ٌېىىٓ وىػىٍەرٔىڭ توٌىطي )ثۇٔي( ثىٍّەٍذۇ. ئۇالر 

 (. 7 – 6)  «وۆرۈّٔەش ثبلي ئبٌەِذىىي ھبٍبتتىٓ غبپىٍذۇر غىٕىال ثىٍىذۇ، ئۇالر وۆرۈٔۈ
ضۈرە ثۇ ٔولتىذىٓ ثبغالپ ِۇھبتبثٕىڭ، ئەڭ خبر لىٍغۇچي ۋە ئەڭ ٍېمىٓ ثوٌغبْ ئۆتىۈٔچي 
دۇَٔب ھبٍبتىٕىڭ وىػىٕي ئبٌذاٍذىغبْ تبغمي وۆرۈٔۈغىگە ِەروەزٌىػىپ لبٌغبْ دىممىتىٕي، 

 (.  8ئەثەدىٌ ثوٌغبْ تەرەپىە ئبغذۇرىذۇ ) 
 ىػمب چبلىرىذۇ: ضۈرىذە ِۇھبتبثٍىرىٕي تبرىختىٓ ئىجرەت ئېٍ

ئۇالر ٍەر ٍۈزىذە وېسىپ ئۆزٌىرىذىٓ ئىٍگىرى ئۆتىۀٍەرٔىڭ ئبلىۋىتىٕىڭ لبٔذاق » 
 (. 9)  « ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆزەتّىذىّۇ؟

ئبخىرەت دۇَٔب ھبٍبتىٕىڭ روھىذۇر. غۇڭب ضۆز لبٍطي زاِبْ ٍبوي لبٍطي ِبوبٔذىٓ 
ٍذۇ. چۈٔىي ئبخىرەت ئبدالمي ثبغٍىٕىػتىٓ لەتئىَٕەزەر، ئبٍٍىٕىپ وېٍىپ ئبخىرەتتە توختب

ٔىػبٔذۇر، دۇَٔب ئۆتەڭذۇر. ثۇ ضۈرىذىّۇ ثۇ لبٔۇٔىَەت ئۆزگەرِەٍذۇ، ئبخىرلي ضبئەت تىٍغب 
 – 11ئېٍىٕغبْ ئبٍەتٍەر، ئىٕطبٔغب دۇَٔبدىىي ھبٍبتٕىڭ ئۆتىۈٔچي ئىىۀٍىىىٕي ئەضٍىتىذۇ ) 

16  .) 
ثبرٌىممب وېٍىع ۋە ٍولۇٌۇظ » بْ ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي، ٍبرىتىٍغبٔالر ئبٌەِي ِۀطۇپ ثوٌغ

 لبٔۇٔىذۇر:« 
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َا وََكَذِلَك َُّتَْرجُ   وفَ ُ٘مْرُِج اْلَْيَّ ِمَن اْلَميِّْت َوُ٘مْرُِج اْلَميَّْت ِمَن اْلَْيّْ َوُٗمِْيي اْْلَْرَض بَػْعَد َمْوِِ
جبٔطىس ٔەرضىٍەردىٓ جبٍٔىك ٔەرضىٍەرٔي چىمىرىذۇ، جبٍٔىك ٔەرضىٍەردىٓ جبٔطىس هللا ا» 

ىٍەرٔي چىمىرىذۇ، ئۆٌگەْ زېّىٕٕي تىرىٍذۈرىذۇ )ٍۀي لۇرغبق زېّىٕٕي ئۆضۈٍِۈوٍەر ثىٍەْ ٔەرض
 (.  19« ) وۆوەرتىذۇ(، ضىٍەرِۇ ِۇغۇٔذاق تىرىٍذۈرۈٌىطىٍەر 

ٍىگبٔىٍىك، ٍبٌغۇزٌۇق ٍبراتمۇچي ئبٌالھ لب، جۇپ ثوٌۇظ ٍبرىتىٍغبْ ِەخٍۇلمب خبضتۇر. 
ر جۇپ ثوٌىػي تەثىئىَتىٕىڭ تەلەززاضىذۇر. ئەر ۋە ئىٕطبْ ٍبرىتىٍغبْ ثوٌغبچمب، ئۇٔىڭ ثى

ثىرى ئۈچۈْ پبالوەت ئەِەش، ئەوطىچە ضۈوۈٔەتتۇر. رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئىپبدىطي  –ئبٍبي، ثىر 
ئبٍبي ثىرٌىىىٕىڭ ضۈوۈٔەت  –ئەر «. ئبئىٍە ئىٕطبٕٔىڭ دۇَٔبدىىي جۀٕىتىذۇر » ثىٍەْ 

ِۇھەثجەت. ئەگەر ثۇ  –ِېھرى  ثوالٌىػي ئۈچۈْ، ئىىىي ٔەرضە غەرت، ٍۀي ضۆٍگۈ ۋە
ئىىىىطي ِەۋجۇد ثوٌطب، ئۇ ئبئىٍىذە ھوزۇر ۋە ضبئبدەت ثبر دېگۀٍىىتۇر. تۆۋۀذىىي ئبٍەت 

 ثۇ ھەلىمەتٕي ثبٍبْ لىٍّبلتب:

َنُكْم َمَودَّ  َها َوَجَعَل بَػيػْ ًة َوَرْْحًَة َوِمْن َآيَاتِِو َأْف َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْػُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَيػْ
 ِإفَّ ٓت َذِلَك َْلَيَاٍت لَِقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروفَ 

( ئۆز  ٔىڭهللا ا ئۈٌپەت ئېٍىػىڭالر ئۈچۈْ ) –ئۇٔطي  ٍۀە ضىٍەر ئۈچۈْ ھوزۇر ۋە» 
( ِېھر ـ  خوتۇْ ئبرىطىذا –ٍۀي ئەر  ٍبراتمبٍٔىمي، ئبراڭالردا )ھەِراھالر تىپىڭالردىٓ 

( ئبالِەتٍىرىذىٕذۇر،  وبِبٌي لۇدرىتىٕي وۆرضىتىذىغبْ ٔىڭ )هللا ِۇھەثجەت ئورٔبتمبٍٔىمي ا
 (. 21« ) پىىىر ٍۈرگۈزىذىغبْ لەۋَ ئۈچۈْ، غەن ـ غۈثھىطىسوي، ثۇٔىڭذا ٔۇرغۇْ ئىجرەتٍەر ثبر 

« تەپرىمە » ئىٕطبٔالرٔىڭ ٔەضەثي، لەثىٍىطي، رەڭگي، تىٍي لبتبرٌىك ئوخػبغّبضٍىمالر ثىر 
رەن. ئبٌالھ ٔىڭ ثۇ پەرلٍەرٔي ٍبرىتىػي، ئۇٔىڭ ِەضىٍىطي ضۈپىتىذە لبراٌّبضٍىمي وې

ئبٍەتٍىرىذىٕذۇر. ئىٕطبٔالرٔىڭ ثۇ پەرلٍەر ثىٍەْ ئۆزىٕي ثبغمىالردىٓ ئۈضتۈْ تۇتۇغىمب 
ئۇرۇٔغبٍٔىمي، ئبٌالھ ٔىڭ ئبٍەتٍىرىٕي ضۈٍئىطتىّبي لىٍغبٍٔىك ثوٌىذۇ. ثۇ ئوخػبغّبضٍىمالرٔي 

تؤۇغتۇرغبْ تۆۋۀذىىي ئبٍەتىە لبراپ ئبپەت ئەِەش، ثىر ٔېّەت ضۈپىتىذە  –ثبالٍي 
 ثبلبٍٍي:

َوِمْن َآيَاتِِو َخْلُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتََّلُؼ أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإفَّ ِٓت َذِلَك َْلَيَاٍت 
 لِْلَعاِلِمنيَ 
ڭ ٔىڭ ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ٍبراتمبٍٔىمي، تىٍٍىرىڭالرٔىڭ، رەڭگىٍىرىڭالرٔىهللا ا» 

ٔىڭ )وبِبٌي لۇدرىتىٕي وۆرضىتىذىغبْ( ئبالِەتٍىرىذىٕذۇر، ثۇٔىڭذا هللا خىٍّۇخىً ثوٌۇغي ا
 (.  22« ) ثىٍىٍّىه وىػىٍەر ئۈچۈْ ھەلىمەتەْ ٔۇرغۇْ ئبالِەتٍەر ثبر 

پەلەت رەڭٍەر ۋە تىٍالرٔىڭ پەرلٍىك ثوٌىػىال ئبٍەت ثوٌۇپ لبٌّبضتىٓ، ئبضّبٔالرٔىڭ ۋە 
 (.  25ىگەْ لبٔۇْ ثىٍەْ ِەۋجۇت ثوٌىػي، ئبٌالھ ٔىڭ ئبٍىتىذۇر ) زېّىٕٕىڭّۇ ئبٌالھ ثەٌگىٍ

 ئۆضۈَ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه تۇٔجي ئبٍەت ثۇ ضۈرىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ:
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َوْجَو  لِيَػْربُػَو ٓت أَْمَواِؿ النَّاِس َفََّل يَػْربُو ِعْنَد اللَِّو َوَما َآتَػْيُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوفَ  رِبًاَوَما َآتَػْيُتْم ِمْن 
 اللَِّو فَُأولَِئَك ُىُم اْلُمْضِعُفوفَ 

وۆپەٍطۇْ دەپ وىػىٍەرٔىڭ پۇي ـ ِېٍي ئىچىذە غۇٔي ) ئوثذاْ ثىٍىپ لېٍىڭالروي ( » 
ضىٍەر ئۈچۈْ ثىر پبٍذا ئېٍىپ ٔىڭ دەرگبھىذا هللا ، اېٍىڭالرپۇي ـ ِ ئۆضۈَ ثىٍەْ ثەرگەْ

ِەججۇرىَىتىڭالر ثبر. ِبٔب ثۇ  ئىمتطبدىٌٔىڭ رازىٍىمىٕي وۆزٌەپ ثەرگەْ هللا ا وەٌّەٍذۇ.
لبت  –ِەضئۇٌىَەتٕي ئبدا لىٍغبٔالر، ئبٌالھ ٔىڭ دەرگبھىذا ئبٌىذىغبْ ِۇوبپبتٍىرىٕي لبتّۇ 

 (. 39« )  وۆپەٍتىۀٍەردۇر
ئىٕطبٔالر ثەرپب لىٍغبْ ِەدۀىَەتٍەرِۇ خۇددى تەثىئەتىە ئوخػبظ ثۇ لبٔۇْ دائىرىطي 

 (.  50 – 40ئىچىذە پەٍذا ثوٌىذۇ ۋە ٍولۇٌىذۇ ) 
ثۇ پەٍذا ثوٌۇظ ۋە ٍولۇٌۇظ ئبٌىّىذە، ئىٕطبٕٔىڭ ئۆزگىچە ثىر ئورٔي ثبر. ثۇ ئبٌالھ 

ضبٍىطىذا لوٌغب وەٌتۈرۈٌگەْ. « فىترەت » تەرىپىذىٓ ئىٕطبٕٔىڭ ئۆزٌىىىگە وەغتىٍۀگەْ 
ْ ئۇٔىڭ ثۇزۇٌّبً ِۇھبپىسە لىٍىٕىػي، ۋەھىٌ ثىٍەْ ثەرپب لىٍىٕىذىغبْ ثىر ئۈضت لۇرۇٌّب ثىٍە

ِۇٔبضىۋەتٍىه. لۇرئبٔذا پەلەت ثۇ ضۈرىذىال تىٍغب ئېٍىٕغبْ ۋە فىترەت ئبٍىتي دەپ ثىٍىٕىذىغبْ 
 ئبٍەت تۆۋۀذىىىچە:

َها ََل تَػْبِديَل ِْلَْلِق اللَِّو َذِلكَ   يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللَِّو الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَليػْ  فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدّْ
يُن اْلَقيّْمُ   َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََل يَػْعَلُموفَ  الدّْ

ثبرٌىمىڭٕي ھەر خىً ئبزغۇٍٔۇلالردىٓ ٍىرالالغتۇرغبْ ھبٌذا، پۈتۈْ ۋۇجۇدۇڭ ثىٍەْ توغرا » 
ۋە ئەضٍي دىٕغب، ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ئۆز وىٍّىىىگە ٍبرىتىٍىػتىال ٔەلىع لىٍىپ 

ڭ ٍبراتمىٕىذا ضەٌجىٌ ثىر ئۆزگۈرۈظ ِەٍذأغب ئوٍىۋەتىەْ فىترەتىە ٍۈزٌۀذۈرگىٕىي، ئبٌالھ ٔى
 (.  30« ) ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ توٌىطي ثىٍّەٍذۇ وەٌّىطۇْ. ِبٔب ثۇ توغرا دىٕٕىڭ ِەلطىتىذۇر، 

(  ۋە  58ضۈرە ئىٕىبر لىٍغۇچىالرٔىڭ وۈغىۈرتىػٍىرىٕىڭ ئۆرٔەوٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ ) 
ذاق غەوىٍذە وۈچ ئىػٍىتىپ ئىٕىبش تۇٔجي ِۇھبتبثىٕىڭ ثۇ لىٍتبلمب چۈغۈپ، ھەر لبٔ

لبٍتۇرۇغتىٓ توضىذۇ. ثۇ ئىالھي تەۋضىَە ثوٌۇپّۇ رەضۇٌۇٌالھمب لبرىتىٍغبٔىذى. چۈٔىي ئۇزۇْ 
داۋاَ لىٍغبْ ِۇخبٌىپەتٍىه ٍىٍالرٔىڭ ئبخىرىغب وەٌگەْ، ھبوىّىَەت ئۇپۇلتب وۆرۈٔگۀىذى. 

ب راۋاْ ثوٌۇظ ئبٌذىذا ئىذى. ِەدىٕە ٍوٌذا، ِەدىٕىٕىڭ ئەڭ ِۆتىۋەر غەخطي ِەدىٕە ٍوٌىغ
ئۆز ثېػىّچىٍىك ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍّبضٍىك، تەِىىٍٕىه ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍىع وېرەن ئىذى. 
چۈٔىي وۈچىە ئىگە ثوٌغبٔذا ئۇٔىڭغب ضەثىر لىٍىع، ِۇخبٌىپەت ثوٌۇپ ضەثىر لىٍىػتىٓ تېخىّۇ 

ەْ ئېّتىھبٔذۇر. وۈچ ۋە ِۈٌۈن ثىٍ –لېَىٓ. وۈچ / ھبوىّىَەت ثىٍەْ ئېّتىھبْ، وۈچ ۋە ِبي 
 ثىطبتمب ضەثىر لىٍىع ھەر لبٔذاق وىػي لىالالٍذىغبْ ئىع ئەِەش:

 فَاْصِبْ ِإفَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ َوََل َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن ََل يُوِقُنوفَ 
رىئبٌٍىممب ئبٍٍىٕىذۇ. ) ئۆز دېگەْ ٔىڭ ۋەدىطي ھەلىمەتەْ هللا ضەۋر لىٍغىٓ، ا »

ٔىڭ ئېغۋاگەرچىٍىىي ضېٕي ثبغجبغتبلٍىممب ۋە ئىػۀّەٍذىغبٔالر دىٍىذىٓ چىٓ ضۆزٌىرىگە (
 (.  60« ) خۇدىڭٕي ثىٍّەضتىٓ ثىر ئىٕىبش لبٍتۇرۇغمب ئېٍىپ ثبرِىطۇْ 
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 ضۈرىطيئۀىەثۇت 

 
« ئۀىەثۇت » ِىطبٌي ۋەضىٍىطي ثىٍەْ « چىػي ئۆِۈن تورى » ئبٍەتتىىي  – 41ضۈرە، 

ئبٍەت، ِۇغرىىالرٔىڭ ثۇ  – 95ٔىڭ ثبٍبْ لىٍىػىچە، ھىجر ضۈرىطي دەپ ئبتبٌغبْ. ئىىرىّە
 ضۈرىٕىڭ ئىطّىٕي ِەضخىرە لىٍىػي ضەۋەثىذىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ.

ضۈرىٕىڭ ِەوىە ٍبوي ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذە پەرلٍىك لبراغالر ِەۋجۇت. 
 ثۇالرٔي ِۇٔذاق تۆت ٔولتىغب ٍېغىٕچبلالغمب ثوٌىذۇ:

 ىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ دەپ لبراٍذۇ.ِۇتٍەق وۆپ ضبٍٔىك ِەو .1
ئىجٓ ئبثجبضٕىڭ ئىىىي لبرىػىذىٓ ثىرضي ۋە لبتبدەگە وۆرە، ضۈرە پۈتۈٍٔەً ِەدىٕىذە  .2

 ٔبزىً ثوٌغبْ.
دەپ ھىجرەتىە « ِۇضۇٌّبْ ثوٌذۇق » ئبٍەتٍەر ِەدىٕىذە،  – 3ۋە  – 2غبثي،  .3

ئبٍەت  11 ٍبٔبغّىغبٔالر ھەلمىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ) تبثبرى ۋە ۋاھىذى (. ثبغتىىي
ِەدىٕىذە، لبٌغبْ ئبٍەتٍەر ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ۋەٍبوي ثۇٔىڭ دەي ئەوطىچە 

 ثوٌغبْ دەپ لبراٍذىغبٔالرِۇ ثبر.
 ِەدىٕە ئبرىطىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ٍوي ضۈرىطىذۇر.  –ھەزرىتي ئەٌىگە وۆرە، ِەوىە  .4

ٍبوي  ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، ِەوىە دەۋرىٕىڭ ئبخىرلي ِەزگىٍىذە
ھىجرەت ۋە ئۇٔىڭذىٓ ئۇزۇْ ئۆتّىگەْ ثىر ِەزگىً ئىچىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېَتىػمب 
ثوٌىذۇ. ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌىػىٕي ھەثەغىطتبْ ھىجرىتىگىچە ثوٌغبْ دەۋرگىچە ئىٍگىرى 

ئبٍىتىٕي ئىّب لىٍىٕغبٍٔىمي ئۈچۈْ ثۇ  - 25 – 23ئبٍىتي ئىطرا  – 8ضۈرگۀٍەرِۇ ثوٌغبْ. ٌېىىٓ 
اظ توغرا ئەِەش. دەضٍەپىي تەرتىپٍەردە رۇَ ۋە ِۇتەففىفىٓ ضۈرىطي ئبرىطىغب لبر

ٍەرٌەغتۈرۈٌگەْ. ئۀىەثۇت، ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ئبخىرلي ضۈرە ِۇتەففىفىٓ ضۈرىطي ثىٍەْ 
ثىر ۋالىتتب ٍبوي ئبرلىذىٕال ٔبزىً ثوٌغبْ. ٔۇھ لىططىطىٕىڭ ثۇ ضۈرىذىىي غەوٍي، ِەوىىذە 

 ٌّبٔالرغب تەضەٌٍىٌ ثەرِەوتە. زۇٌۇَ وۆرگەْ ِۇضۇ
ضۈرىٕىڭ ثىرىٕچي ۋە ئبخىرلي ئبٍەتٍىرى ِۇھىُ ئبٍەتٍەر ثوٌۇپ، ثەٌىي لۇرئبْ ضۈرىٍىرى 
ئىچىذە ئەڭ تەضىرٌىه ثىرىٕچي ۋە ئبخىرلي ئبٍەتٍەر ثۇ ضۈرىذە ئورۇْ ئبٌغبْ دېَىػىە 

 غالٔغبْ:ثوٌىذۇ. ضۈرە ِۇلبتتبئب ھەرىپٍىرىذىٓ وېَىٓ تۆۋۀذىىي ئبٍەت ثىٍەْ ثب

 َأَحِسَب النَّاُس َأْف يُػتػْرَُكوا َأْف يَػُقوُلوا َآَمنَّا َوُىْم ََل يُػْفتَػُنوفَ 
دەپ لوٍۇظ ثىٍۀال ضىٕبٌّبً تەرن ئېتىٍىّىس، دەپ ئوٍالِذۇ؟ «  ئىّبْ ئېَتتۇق »ئىٕطبٔالر 

 (2 ). 
 – 10، 3 ثۇ، لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌۇظ جەرٍبٔىذا ِۇٔبپىمالر تىٍغب ئېٍىٕغبْ تۇٔجي ضۈرىذۇر )

لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ضۈرىّۇ ثبغمب  خىتبة(. ضۈرە ثىۋاضتە ِۇھبتبثٕىڭ ٍۈرىىىگە  13
ضۈرىٍەرگە ئوخػبظ ثىۋاضتە ھبٌذا ِۇھبتبثىغب تەضىر وۆرضىتىػٕي ِەلطەت لىٍّبلتب. ثۇ ٔولتىذا 

ئەگەر » دېگەْ ضوئبي ھەي لىٍغۇچ روي ئوٍٕبٍذۇ. « تەضىر وۆرضىتىپ ٔېّە لىٍّبلچي؟ » 
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غۇٔىڭغب ِبش ھبٌذا ثەغەرٔي ئىٕطبٔغب ئبٍالٔذۇرىذۇ. تەضىر وۆرضەتىەْ « ىرىگە ئۇچرىطب تەض
دەرىجىذە ئىٕطبٕٔي ئۆزىگە لبٍتۇرىذۇ. تەضىر وۆرضەتىەْ دەرىجىذە ئىٕطبٔغب غبدٌىك 
ثېغىػالٍذۇ. ھەِّىذىٓ ِۇھىُ، ئۇچرىغبْ تەضىرىگە ِبش ھبٌذا، ٍبرىتىٍىع ِەلىطىتىگە 

 ٍېمىٍٕىػىذۇ:   

َا ُٖمَاِىُد لِنَػْفِسِو ِإفَّ اللََّو لََغِِنّّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ َومَ   ْن َجاَىَد فَِإٔمَّ

) ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ( پۈتۈْ وۈچي ثىٍەْ  وىّىي» 
ھەلىمەتەْ تبِبِي هللا ا .ذۇتىرىػمبْ ثوٌى ئۆزىٕىڭ پبٍذىطي ئۈچۈْ تىرىػچبٍٔىك وۆرضەتطە،

 (. 6« ) بجەتتۇر ئەھٍي جبھبٔذىٓ ثىھ
ئبٔب ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه تېّىٕي تەغىىً لىٍغبْ ئىطرا ضۈرىطىذىىي ثبٍبٔالردىٓ  –ئبتب 

ئبٍىتي  – 8ئبٍەتٍەر ۋە ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثۇ ضۈرىٕىڭ  – 15 – 14وېَىٓ، ٌولّبْ ضۈرىطي 
بٍىتىٕي ئ« ئۇف " چبغٍىك ثىر ضۆزٔىّۇ لىٍّب! » " وەٌّەوتە. ثۇ ئبٍەتتە، ئىطرا ضۈرىطىذىىي 

ئبٔىغب، لبٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍىع ھەلمىذە  –ضۈٍئىطتىّبي لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىٕىبرچي ئبتب 
ئەگەر ئبتب ـ ئبٔبڭ ضېٕي ضەْ ثىٍّەٍذىغبْ ٔەرضىٕي ِبڭب غېرىه » ٍوٌَورۇق وۆرضىتىٍگەْ: 

 (.  8« )  وەٌتۈرۈغىە زورٌىطب، ئۇالرغب ئىتبئەت لىٍّىغىٓ
 – 14گە ئەٌچي لىٍىپ ئەۋەتىٍگۀٍىىي تىٍغب ئېٍىٕغبْ ) ضۈرىذە ھەزرىتي ٔۇھٕىڭ، لەۋِى

ِەجبز ئۇضٍۇثي ثۇ « ٍىً ) ئەٌفە ضۀەتىٓ ئىٍال خبِطىٕە ئبِەْ (  1000ٍىً وەَ  50(. »  15
ضۈرىذە ٍەر ئبٌىذۇ. ثۇ ئبرلىٍىك ثىر تەرەپتىٓ رەضۇٌۇٌالھمب تەضەٌٍي ثېرىػٕي، ٍۀە ثىر 

 ٕي ِەلطەت لىٍّبلتب. تەرەپتىٓ ئىٕىبرچىالرٔي ئبگبھالٔذۇرۇغ
 16ئبٔذىٓ ھەزرىتي ئىجراھىّٕىڭ ئۆز لەۋِىگە ئەٌچي لىٍىپ ئەۋەتىٍىػي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ ) 

زېّىٕذا » (. ثۇ ثۆٌەوتە ئىالھي تەۋضىَۀىڭ ٍەر ئېٍىػي وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ:  27 –
دېگىٓ «  مىغب لبراڭالرٔىڭ ِەخٍۇلبتىٕي لبٔذاق لىٍىپ )ٍولتىٓ( ثبر لىٍغبٍٔىهللا ضەٍر لىٍىڭالر، ا

 تەرغىپ ثوالِذۇ؟   برتۇق(. ثەزى ثەغەرى ثىٍىٍّەرگە لبرىتب ثۇٔىڭذىّٕۇ ئ 20) 
 28ضۈرىذە ھەزرىتي ٌۇتٕىڭ لەۋِىگە پەٍغەِجەر لىٍىپ ئەۋەتىٍگۀٍىىىّۇ تىٍغب ئېٍىٕغبْ ) 

تىە ( ثوٌۇپ، ثبغمب ئىٕىبرچىالرٔىڭّۇ ِەدٍەْ، ئبد ۋە ضەِۇد دۇچبر ثوٌغبْ ئبلىۋە 35 –
 لبٌغبٍٔىمي لەٍىت لىٍىٕغبْ.

ھبِبٔذىٓ ئىجبرەت ئۈچ  –پىرئەۋْ  –ضۈرىذە، لەضەش ضۈرىطىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ لبرۇْ 
ئوثراز تىٍغب ئېٍىٕغبْ لىططە تەورار ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ئەِّب ثۇ ضۈرىذە ِەزوۇر ئۈچ ئوثراز ثىر 

ئوثراز ئبرلىٍىك ٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثوٌۇپ، زۇٌۇِٕىڭ ئۈچ خىً ھبٌىتي ثۇ ئۈچ 
تەضۋىرٌۀگەْ. لىططەدە، ئبٌالھ ٔىڭ ئىّبٔىٕىڭ ثەدىٍىٕي ئۆتىگەْ ئەٌچىٍەرگە لىٍغبْ 
ٍبردىّي گەۋدىٍۀذۈرۈٌگەْ. ثۇ ئبرلىٍىك رىطبٌەت ِىراضىٕي زىّّىطىگە ئبٌغۇچىالرٔي 

 ئىذدىَە جەھەتتىٓ تەٍَبرالغٕي ِەلطەت لىٍغبْ. 
 ەردىٓ ثىرضي ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ:ٔبِبزٔىڭ ِەلطىتىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍ

اْتُل َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم الصَََّّلَة ِإفَّ الصَََّّلَة تَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر 
 َوَلذِْكُر اللَِّو َأْكبَػُر َواللَُّو يَػْعَلُم َما َتْصنَػُعوفَ 
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ۋە ) ثبغمىالرغب (  مب ئەگەغىىٓىٌ لىٍىٕغبْ وىتبث( ضبڭب ۋەھ !ٕىڭ ِۇھبتبثيخىتبثئي ثۇ  )» 
ٔبِبز  ) الٍىمىذا ئبدا لىٍىٕغبْ ( ( ئولۇغىٓ، تەئذىً ئەروبْ ثىٍەْ ىٓ، ٔبِبزٔي )ٍەتىۈزگ

، ٔي ٍبد ئېتىعهللا لەثىھ ئىػالردىٓ ۋە گۇٔبھالردىٓ توضىذۇ، ا ) ئىٕطبٕٔي ( ھەلىمەتەْ
(  ھەِّە لىٍىۋاتمبْ )هللا ىذىٓ ئۇٌۇغذۇر، اھەِّھەلىمەتەْ  ئبٌالھٕىڭّۇ ضىٍەرٔي ٍبد ئېتىػي

 (.  45« ) ئىػىڭالرٔي ثىٍىپ تۇرىذۇ 
ثۇ ضۈرىذە ثبغمب دىٓ ۋە چۈغۀچىذە ثوٌغبٔالر ثىٍەْ ِۇٔبزىرە لىٍغبٔذا، رىئبٍە لىٍىع 

 زۆرۈر ثوٌغبْ ئۇضٍۇة ۋە ِېتودلب ِۇٔبضىۋەتٍىه تەٌىّبتالر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:

ُهْم َوُقوُلوا َآَمنَّا بِالَِّذي َوََل ُُتَاِدُلوا أَْىَل اْلكِ  َتاِب ِإَلَّ بِالَِِّت ِىَي َأْحَسُن ِإَلَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنػْ
َنا َوأُْنزَِؿ ِإلَْيُكْم َوِإَْلَُنا َوِإَْلُُكْم َواِحٌد َوَْمُْن لَُو ُمْسِلُموفَ   أُْنزَِؿ ِإلَيػْ

ّىغىچە زۇٌۇَ لىٍػىڭالر، ئەھٍي وىتبة ثىٍەْ پەلەت ئەڭ چىراٍٍىك رەۋىػتە ِۇٔبزىرىٍى
ثىسگە ٔبزىً ثىس  »ئېَتىڭالروي، ئۇالرغب ٍبخػي ئۇضٍۇة ۋە ِېتودالر ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىڭالر ۋە 

لىٍىٕغبْ وىتبثمب ۋە ضىٍەرگە ٔبزىً لىٍىٕغبْ وىتبثمب ئىّبْ ئېَتتۇق، ضىٍەرٔىڭ ئىالھىڭالر ۋە 
 .( 46) «  رِىسلب ثوٍطۇٔغۇچىالهللا ا پەلەت ثىسٔىڭ ئىالھىّىس ثىردۇر، ثىس

ئبٔذىٓ ضۆز ۋەھىَٕىڭ ئىالھىٌ ِۀجەضىگە وەٌتۈرۈٌىذۇ ۋە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇرۇٔذىٓ تبرتىپ 
 (.  51 – 48ضبۋادىٕىڭ ٍوق ئىىۀٍىىي تەوىتٍىٕىذۇ ) 

رەثجي » ئىٕىبرچي لەۋِٕىڭ ِۆجىسە تەٌەپ لىٍىػي ثۇ ضۈرىذە تەورار ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. 
دېگەْ ئىٕىبرچي لەۋَ، وۆز « ثېرىٍىػي وېرەن ئەِەضّۇ؟ تەرىپىذىٓ ئۇٔىڭغب ثىر ِۆجىسە 

ئبٌذىذىىي ئەڭ چوڭ ِۆجىسە ثوٌغبْ لۇرئبٕٔي وۆرەٌّىگەْ ٍبوي ِۆجىسە دەپ لبراغٕي 
خبٌىّىغبٔىذى. ئۇالرغب ثېرىٍگەْ جبۋاپ، غۇ زېھٕىَەتٕىڭ وۈٔىّىسدىىي ضبرلىٕتىٍىرىغىّۇ 

 ثېرىٍگەْ جبۋاپتۇر:

َلى َعَلْيِهمْ َأوَلَْ َيْكِفِهْم أَنَّا أَ   نْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يُػتػْ
ِۆجىسە  ثىسٔىڭ ضبڭب تىالۋەت لىٍىٕىپ تۇرىذىغبْ وىتبثٕي ٔبزىً لىٍغبٍٔىمىّىس ئۇالرغب )» 
 (. 51« ) ( وۇپبٍە لىٍّىذىّۇ؟  ثوٌۇغمب

غۇٔذاق، وۇپبٍە لىٍّىذىّۇ؟ ئي ِۇھبتبة! ئبٌالھ وبالِي ۋاضتىطي ثىٍەْ ضۀذىٓ 
. ثۇ ضوئبٌٕي ِبڭب دەۋاتىذۇ دەپ ثىً، ئۆزەڭگە ئبي، ثۇ ضوئبٌٕي ئبرلبڭغب ضوراۋاتىذۇ

 چۆرىۋەتّە! ۋە چىٓ دىٍىڭذىٓ ثۇ ضوئبٌغب جبۋاپ ثەر:
ٍېتەرٌىه ئەِەضّۇ؟ ٍېتەرٌىه ثوٌّىغبْ  –ثۇ لۇرئبْ ِۆجىسە ضۈپىتىذە ضبڭب ٍېتەرٌىىّۇ 

ە ٍېتەرٌىه ثوٌّبٍذىغبْ ثوٌطب، ٔېّە ئۈچۈْ ٍېتەرٌىه ئەِەش؟ ئەگەر لۇرئبْ ثىر ِۇئّىٕگ
ثوٌطب، ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجي ثۇ ضوئبٌٕي لوٍبتتىّۇ؟ دېّەن، لۇرئبْ ثىر ِۇئّىٕگە ِۆجىسە ضۈپىتىذە 
وۇپبٍە لىٍىػي وېرەن، ھەتتب ٍېتەرٌىىتۇر. ئەگەر ضبڭب ٍېتەرٌىه ثوٌّىغبْ ثوٌطب، ئبٌالھ تىٓ 

ڭ، ئبٌالھ ضبڭب ثۇ جبۋاثىٕي ٍۀە لبٔذاق ِۆجىسە تەٌەپ لىٍىطەْ؟ ضەْ ِۆجىسە تەٌەپ لىٍذى
 ثەردى. ثۇ جبۋاپمب لبٔبئەتٍۀّىگەْ وىػىگە ٔېّە وۇپبٍە لىٍىذۇ؟ 

دېگۈچىٍەرگە ضۈرىذە « ضبڭب ئىجبدەت لىٍّبلچي ئىذىُ، ٌېىىٓ ٍېرىڭ تبر وەٌذى » 
 ِۇٔذاق جبۋاپ ثېرىٍگەْ:
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 اْعُبُدوفِ يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َآَمُنوا ِإفَّ أَْرِضي َواِسَعٌة فَِإيَّاَي فَ 
ثۀذىٍىرىُ! ِېٕىڭ زېّىٕىُ ھەلىمەتەْ وەڭذۇر، ِبڭىال ئىجبدەت  ئىّبْ ئېَىتمبْئي » 
 .( 56)  « لىٍىڭالر

ثىر جبٔذار ئۆٌۈِٕىڭ تەِىٕي تېتىغۇچىذۇر، ئبٔذىٓ ثىسٔىڭ  ھەر» ثۇ ئبٍەتتىٓ وېَىٓ 
ىۋىتىّىسٔي ( دېگەْ ئبٍەت ثىٍەْ ھەِّىّىسگە ئبل 57) «  دەرگبھىّىسغب لبٍتۇرۇٌىطىٍەر

ئەضٍىتىٍگەْ. ئۆٌۈِٕي ئەضٍەظ، دۇَٔبغب ثېرىٍىپ وەتّەضٍىه ئۈچۈْ غەرت. دۇَٔبغب ثېرىٍىپ 
وېتىع، تەن دۇَٔب چۈغۀچىطي ثىٍەْ ٍبغبغتۇر. تەن دۇَٔبٌىك ثوٌغبٔالر ئۈچۈْ، ثۇ دۇَٔب ئۇالر 

 ئوٍٕبپ ٍۈرگەْ ثبٌىالر ثبغچىطىذۇر:

نْػَيا ِإَلَّ  اَر اْْلَِخَرَة ْلََِي اْْلَيَػَواُف َلْو َكانُوا يَػْعَلُموفَ َوَما َىِذِه اْْلََياُة الدُّ   َْلٌْو َوَلِعٌب َوِإفَّ الدَّ
ئوٍۇْ ـ وۈٌىە  ئۆتىۈٔچي پەلەت ٕىڭدۇَٔب تىرىىچىٍىىىئەگەر ) ئەلٍىٕي ئىػٍەتطە ( » 

 ھبٍبتٕىڭ ٍۀە ثىر، غۈثھىطىسوي، ثبغمب ٔەرضە ئەِەش ) ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەتتي (ۋە غەپٍەتتىٓ 
 .( 64« ) ىپ ٍەتىەْ ثوٌطب ثىٍثۇٔي ئۇالر  وبغىي، تۇرمي ھبٍبتھەلى تەرىپي ثبر ثوٌۇپ، ِبٔب ثۇ

ئۇالر ئەلىً جەھەتتىٓ دائىّب ثبال ھبٌىتىذە لبٌىذۇ، چوڭ ثوٌّبٍذۇ. ثىئوٌوگىٍَىه جەھەتتىٓ 
 چوڭ ثوٌۇپ، ئەلىً جەھەتتىٓ ثبٌىغ ثوٌّبضٍىك، ِەضئۇٌىَەتتىٓ لبچمبٍٔىمتۇر. 

وېَىٓ، پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ئىّبْ ٍوٌىذا تۆٌىگەْ ثەدەٌٍىرى ئەضٍىتىپ  ئۇٔىڭذىٓ
ئۆتۈٌگەْ ثوٌۇپ، ضۈرە ثۇ ثەدەٌٕي تۆٌەغىە رازى ثوٌغبٔالرغب ثىر خوغخەۋەر ثەرگەْ ھبٌذا 

ئەٌۋەتتە ٍوٌىّىسغب  ،رەظ لىٍغبٔالرٔيۆؤىڭ ٍوٌىّىسدا پۈتۈْ وۈچي ثىٍەْ ثىس» ئبخىرٌىػىذۇ: 
ثۇ ئىىىي ئبٍەت وىػىگە خۇددى ِەوىىٕي ِەدىٕىگە ثبغٍىغبْ . ( 69« )  ٍېتەوٍەٍّىس

ثبضمۇچٕي ئىپبدىٍەۋاتمبٔذەن تۇٍغۇ ثېرىذۇ. ِۇئّىٓ ثىٍەْ وبپىرٔىڭ ھبٍبتٕي لبٍطي ٔولتىذىٓ 
ٍوٌالر » وۆزەتىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ ثۇ ئبٍەتٍەردىٓ وېَىٓ، ضۈرە ئبٌالھ لب ٍەتىۈزىذىغبْ 

« ئەضٍي » ەْ ئبخىرٌىػىذۇ. تۆۋۀذىىي ئبٍەتٕي، ثىر ھەلمىذە توختبٌغبْ ئبٍەت ثىٍ« 
 غەوٍىذە ئولۇغمب ثوٌىذۇ: « ئۇضۇي » ِۀجەدىٓ چىممبْ ثىردىٓ ئبرتۇق 

 َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا َوِإفَّ اللََّو َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ 
هللا ئەٌۋەتتە ٍوٌىّىسغب ٍېتەوٍەٍّىس، ا ،رەظ لىٍغبٔالرٔيۆو پۈتۈْ وۈچي ثىٍەْ ثىس ئۈچۈْ» 

 (.  69)  « ھەلىمەتەْ ٍبخػي ئىع لىٍغۇچىالر ثىٍەْ ثىٍٍىذۇر
 
 

 ضۈرىطيِۇتەففىفىٓ 

 
ِۇتەففىفىٓ » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ضولتي لىٍغبٔالر  –لبلتي » ئبٍەتتىىي  – 1ضۈرە 

 وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ:« 
 (. 1« ) غب ۋاً! ضولتي لىٍغبٔالرٔىڭ ھبٌى –لبلتي » 

وەٌىّە تۈرٌىٕىپ چىممبْ تەتفىف، زىت ِۀٍىه ضۆز ثوٌۇپ، ھەَ ِبددى ھەَ ِۀىۋى 
 ِۀتىمىطىٕي ئىپبدىٍەٍذۇ. « ئۆز ٔەپطىگە چوغ تبرتىع » جەھەتتىٓ ئۆٌچەظ ۋە ثبھبالغتب 
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ٍىرىذا وىتبثِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي تەپطىر ۋە ِۇضھبثتب ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ھەدىص 
ئىجبرىطي ثىٍەْ « ۋەٍٍۇْ ٌىً ِۇتەففىفىٓ » ثەزى تەپطىرٌەردە ثىرىٕچي ئبٍەت ثىٍەْ  ۋە

 ئبتبٌغبْ. 
دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي ٔوپۇزٌۇق ئبٌىّالر ضۈرىٕىڭ لىطّەْ ٍبوي پۈتۈٍٔەً ِەوىە 
ۋەٍبوي ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذە ئىختىالپٍىػىپ لبٌغبْ. ثۇالرٔي ِەوىىذە، 

ەوىە ثىٍەْ ِەدىٕە ئبرىطىذا ٔبزىً ثوٌغبْ دېگۈچىٍەر دەپ ئۈچ ٔولتىغب ِەدىٕىذە ۋە ِ
 ٍىغىٕچبلالغمب ثوٌىذۇ.

. ئىجٓ ِەضئۇد ۋە ئۇٔىڭ ئىسىذىٓ ِبڭغۇچىالر ضۈرىٕي ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ 1
دېگۈچىٍەرٔىڭ ئەڭ ئبٌذىذا وېٍىذۇ. ئەگەر ئىجٓ ِەضئۇدلب ٔىطجەت ثېرىٍگەْ رىۋاٍەت 

ٓ ِەضئۇد ئۆز غەخطەْ غبھىت ثوٌغبْ ۋەلە ھەلمىذە ضۆز لىٍىذۇ. ٍېػي، ئىػۀچٍىه ثوٌطب، ئىج
 ٍبغبظ غەوٍي، ثىٍىّي ۋە تەجرىجىطي ثۇٔىڭغب ِۇۋاپىك. 

. ئىجٓ ئبثجبش ۋە ئۇٔىڭغب ئەگەغىۈچىٍەر ضۈرىٕي پۈتۈٍٔەً ٍبوي دەضٍەپىي ضەوىىس 2
ئىٍگىرى ضۈرگەْ. ئىجٓ ئبٍىتىذىٓ ثبغمب ئبٍەتٍىرى ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرە ئىىۀٍىىىٕي 

ئبثجبضٕىڭ ثۇ خىً ھۆوۈٍِىرى، ئىجٓ ِەضئۇدلب ئوخػبظ ئۆزى غەخطەْ ثېػىذىٓ ئۆتىۈزگەْ 
ٍبوي غبھىت ثوٌغبْ ِەٌۇِبتالر ثوٌّبضتىٓ، غبھىت ثوٌغبْ ٍبوي ئبڭٍىغبٔالر ئبرلىٍىك ئىگە 

ز ثوٌغبْ ِەٌۇِبتالردۇر. چۈٔىي ئىجٓ ئبثجبش ٍبظ جەھەتتىٓ ھىجرەت وۈٍٔىرىذە ٍۈ
 ثەرگۀٍەرگە غەخطەْ ۋالىپ ثوٌغىذەن ئەِەش ئىذى. 

. جبثىر ئبرلىٍىك ئۆز ئبٌذىغبْ ثىر ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىۋى رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ جبثىر ثىٓ 3
ِەدىٕە ئبرىطىذا ٔبزىً ثوٌغبْ دەٍذۇ. وەٌجىّۇ ثۇ لبراغٕي توغرا دەپ  –زەٍذ، ضۈرىٕي ِەوىە 

 (.  ئىجٓ ئبغۇرلبراٍذۇ ) 
ٔىڭ ِەٍذأغب وېٍىػىذە، ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثي ھەلمىذىىي رىۋاٍەتٍەر چوڭ ثۇ ئىختىالپالر

ئىپبدىطي « ضولتي لىٍغبٔالر  –لبلتي » روي ئوٍٕىغبْ. ضۈرىٕىڭ ثبغٍىٕىػىذىىي 
ِەوىىٍىىٍەرگە ۋە ِەدىٕىٍىىٍەرگە ٔىطجەت لىٍىٕغبْ. چۈٔىي ثۇ ئىىىي غەھەر ئبھبٌىطىٕىڭ 

ٔبزىرىگە ضەۋەپ ثوٌغبْ ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثي ِۇتٍەق وۆپ ضبٍٔىمي تۇججبر ئىذى. ِۇ
ھەلمىذىىي رىۋاٍەتٍەرٔي ثىر تەرەپىە لوٍۇپ تۇرۇپ، ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي، ئۇضٍۇثي ۋە ثبالغىتي 
لبتبرٌىك ئبالھىذىٍىىٍىرىٕي ٔەزەردە تۇتمبْ ۋالتىّىسدا، ضۈرىٕىڭ ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ 

ٌەٍّىس. دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي ضۈرىٍەرٔىڭ ئبالھىذىٍىىىگە ئىگە ئىىۀٍىىىٕي وۆرە
تەرتىپٍەرٔىڭ ھەِّىطىذە ئۀىەثۇت ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍغبْ. ِۇتەففىفىٕذىٓ وېَىٓ ثىر 
ٍوي ضۈرىطي ثوٌغبْ ھەج ضۈرىطي ٔبزىً ثوٌغبْ. ثۇ ئەھۋاٌذا ِۇتەففىفىٕٕي ِەوىىذە ٔبزىً 

 ٍىٍىغب تىسىػمب ثوٌىذۇ. – 13ثوٌغبْ ضۈرە ضۈپىتىذە ٔۇثۇۋۋەتٕىڭ 
ثەرپب « ئبداٌەت » ٔي رەت لىٍىع ۋە «ضولتي لىٍىع  –لبلتي » ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي 

 لىٍىػمب چبلىرىك ثوٌۇپ، ضۈرە تۆۋۀذىىىذەن ثبالغەت ئۆرٔىىي ثىٍەْ ثبغالٔغبْ:
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ْم َأْو َوزَنُوُىْم ( َوِإَذا َكاُلوىُ 2( الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَػْوُفوَف )1َوْيٌل لِْلُمطَفِّْفنَي )
ُعوثُوَف )3ُ٘مِْسُروَف ) ( يَػْوـَ يَػُقوـُ النَّاُس لَِربّْ 5( لِيَػْوـٍ َعِظيٍم )4( َأََل َيُظنُّ أُولَِئَك أَنػَُّهْم َمبػْ
 (6اْلَعاَلِمنَي )

ئۇالر وىػىٍەردىٓ ئۆٌچەپ ئبٌغبْ چبغذا، ضولتي لىٍغبٔالرٔىڭ ھبٌىغب ۋاً!  –لبلتي » 
، وىػىٕىڭ ھەلمىٕي ەرگە ئۆٌچەپ ٍبوي تبرتىپ ثەرگەْ چبغذا، وەَ ثېرىذۇتوٌۇق ئبٌىذۇ. وىػىٍ

ٍەرٔىڭ ئۇ وۈٔذە ئىٕطبٔالر ئبٌەِ ؟. ئۇالر ثۈٍۈن ثىر وۈٔذە تىرىٍىذىغبٍٔىمىغب ئىػۀّەِذۇٍەٍذۇ
 (. 6 - 1« ) غب چىمىذۇ ىٕىڭ ھۇزۇرىرەثج

طبثي ئبٔذىٓ ئىٕطبٕٔىڭ ھبٍبتي خبتىرىٍۀگەْ ئەِەي دەپتىرى ئېچىٍىپ، ھې
ضورىٍىذىغبْ وۈْ ھەلمىذىىي ثبٍبٔالر ثېرىٍىگەْ. ثۇ ئبرلىٍىك لۇرئبْ، ئىٕطبٕٔىڭ دۇَٔبدىىي 

ٔەتىجە  –لىٍّىػي ثىٍەْ، ئبخىرەتتە دۇچبر ثوٌىذىغبْ ئبلىۋىتي ئوتتۇرىطىذا ضەۋەپ 
ِۇٔبضىۋىتىٕىڭ ثبرٌىمىغب  وىػىٕي ٔەزرىٕي ئبغذۇرىذۇ. ِۇوبپبت ٍبوي جبزأىڭ، پەزىٍەت ٍبوي 

ضۋاٌىمٕىڭ، ِەضئۇٌىَەت ۋە ِەضئۇٌىَەتطىسٌىىٕىڭ، ضبدالەت ۋە خىَبٔەتٕىڭ ئبخىرەتتە رە
 (.  28 – 7چولۇَ ثىر ٔەتىجىطي ثوٌىذۇ ) 

ضۈرىٕىڭ وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئەڭ تبرتىذىغبْ ئبٍىتىذە، ِەضئۇٌىَەتطىسٌىىٕىڭ تەوتىذە 
 بْ:لبرىَىپ وەتىەْ ثىر لەٌجٕىڭ ثبرٌىمي تۆۋۀذىىىذەن ثبٍبْ لىٍىٕغ

 َكَّلَّ َبْل رَاَف َعَلى قُػُلوِِّبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوفَ 
ھەرگىس ئۇٔذاق ئەِەش، ثەٌىي ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرى تۈپەٍٍىذىٓ دىٍٍىرى لبرىَىپ » 

 .( 14)  « وەتىەْ
ضۈرە، گۇٔبھ پبتمىمىغب پېتىپ لبٌغبْ تەن دۇَٔبٌىك ئىٕىبرچىالرٔىڭ، لوظ دۇَٔبٌىك 

ٔچىطىذىىي لىڭغىرٌىمٕي ثبٍبْ لىٍغبْ تۆۋۀذىىي ثۆٌەن ثىٍەْ ِۇئّىٍٕەرگە ثوٌغبْ چۈغە
ئبخىرٌىػىذۇ. ئۆزىٕي وۈتۈپ تۇرغبْ ئبلىۋەتٕي ِەضخىرە لىٍىپ وۆزگە ئىٍّىغبٔالرٔىڭ، 
ئبخىرەتتە لبٔذاق خبر ۋە وۈٌىىٍىه ھبٌغب چۈغۈپ لبٌىذىغبٍٔىمىٕي جبٍٔىك ثىر تەضۋىر ثىٍەْ 

 ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:

( 31( َوِإَذا َمرُّوا ِِّبِْم يَػتَػَغاَمُزوَف )59يَن َأْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن َآَمُنوا َيْضَحُكوَف )ِإفَّ الَّذِ 
( َوَما 35( َوِإَذا رََأْوُىْم قَاُلوا ِإفَّ َىُؤََلِء َلَضالُّوَف )31َوِإَذا انْػَقَلُبوا ِإََّل َأْىِلِهُم انْػَقَلُبوا َفِكِهنَي )

( َعَلى اْْلَرَاِئِك 34( فَاْليَػْوـَ الَِّذيَن َآَمُنوا ِمَن اْلُكفَّاِر َيْضَحُكوَف )33ْم َحاِفِظنَي )أُْرِسُلوا َعَلْيهِ 
 ( 36( َىْل ثُػوَّْب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يَػْفَعُلوَف )35يَػْنظُُروَف )

 ّىٍٕەرٔي ِەضخىرە لىٍىپۇئھەلىمەتەْ ِ گۇٔبھ پبتمىمىغب پېتىپ لبٌغبٔالر، ثىر چبغالردا
، ە، ئۇالر ئۆزئبرا وۆز لىطىػبتتيطئۇالرٔىڭ ئبٌذىذىٓ ئۆت لبچبْ ّىٍٕەرۇئ، ِوۈٌەتتي

 »ّىٍٕەرٔي وۆرگۀذە: ۇئِئەھٍىگە ثۇالرٔي زوق ثىٍەْ ئېَتىپ ثېرەتتي.  ئۆٍٍىرىگە لبٍتمبٔذا
وۈزىتىػىە ئەۋەتىٍگىٕي  ڭ ئېتىمبدىٕيّىٍٕەرٔىۇئدېَىػەتتي. ئۇالر ِ«  ثۇالر غەوطىس ئبداغمبٔالر
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ذىٓ ئۈضتى الروۇپۇرٔي ھبٍبت ئبدىتي لىٍىۋاٌغبّٔىٍٕەر ۇئٍوق. ثۈگۈْ )ٍۀي لىَبِەت وۈٔي( ِ
وۇپۇرٔي ھبٍبت ٍذۇ. ) رەثجىگە ( لبرائوٌتۇرۇپ ئەثەدىٌ ھوزۇر ۋە ضبئبدەت ِبلبِىذا  وۈٌىذۇ،

 (. 36 – 29)  غب ٔبئىً ثوٌۇپتىّۇ؟«ضبۋاثي » ، لىٍّىػٍىرىٕىڭ الرئبدىتي لىٍىۋاٌغبٔ
 
 

 ضۈرىطيھەج 
 

ئبٍىتي ۋە ئۇٔىڭ داۋاِىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ھەجگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثۆٌەوىە  – 25ضۈرىٕىڭ 
ضۈرىطي دەپ ئبتبٌغبْ. ٌېىىٓ ھەج ئىجبدىتي ثۇ ضۈرىذىٓ وېَىٓ « ھەج » ئبضبضەْ ضۈرە 

ضۈرىٍىرى ثىٍەْ پەرز ثوٌغبْ. ضۈرە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  ئبٌىئىّرأْبزىً ثوٌغبْ ثەلەرە ۋە 
 ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ ) ئەثۇ داۋۇد ۋە تىرِىسى (.  دەۋرىذىال

 ھەج ضۈرىطي ٔبزىً ثوٌغبْ ۋالىت ھەلمىذە ئۈچ خىً لبراظ ِەۋجۇت:
 ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. .1
 ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. .2
 ثىر لىطّي ِەوىىذە، ٍۀە ثىر لىطّي ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ.  .3

بٍەتٍىرىذىٓ ثبغمب ئبٍەتٍىرىٕىڭ ِەوىىذە ئ – 22 – 19ئىجٓ ئبثجبش، ِۇجبھىذ ۋە ئبتب 
ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ئىٍگىرى ضۈرگەْ. ئىجٓ ئبثجبضمب ٔىطجەت لىٍىٕغبْ ٔبزىً ثوٌۇظ 

ھەدىذ ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ  –تەرتىۋىذە، ضۈرە زەٌسەٌە 
 ضۈرىٍەرٔىڭ ئورٔىذۇر. 

جبثىر ثىٓ زەٍذ تەرتىۋىذە خېٍي وېَىٕىي ثىر ٍۀە ئىجٓ ئبثجبضمب ٔىطجەت ثېرىٍگەْ، 
ِۇٔبفىمۇْ ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ ِەدىٕىذە ٔبزىً  –ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ ٔۇر 

ثوٌغبْ ضۈرىٍەرٔىڭ ئورٔىذۇر. ٍۀە ئىجٓ ئبثجبضمب، داھھبق ۋە لبتبدەگە ٔىطجەت ثېرىٍگەْ 
ثبغمب ئبٍەتٍەر ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍىتىذىٓ  – 55 – 52ثبغمب ثىر رىۋاٍەتتە، ضۈرىٕىڭ 

 دېَىٍگەْ. 
ثىرىگە زىت ثوٌغبْ ئىىىي تەرتىپ ئىجٓ ئبثجبضمب ٔىطجەت لىٍىٕغبْ. ثۇ  –ٍۇلىرىذىىي ثىر 

 توغرا ئەِەش. ثۇ ئەھۋاي ھەر ئىىىي تەرتىپٕي غۈثھىٍىه ھبٌغب چۈغۈرۈپ لوٍىذۇ. 
ىٕىذە ثۆٌىٕىپ ٔبزىً ِۇپەضطىرٌەرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپچىٍىىي ضۈرىٕىڭ ِەوىە ۋە ِەد

ثوٌغبٍٔىمىٕي، ٌېىىٓ ثۇٔي ثەٌگىٍەغٕىڭ لېَىٓ ئىىۀٍىىىٕي لەٍت لىٍغبْ. ثۇ لبراغٕىڭ توغرا 
ثوٌۇظ ئېھتىّبٌي ٍۇلىرى. چۈٔىي ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ئەڭ ئبخىرلي ضۈرە ِۇتەففىفىٓ 

ئبرلىطي ضۈرىطىذۇر. ثۇٔىڭذا غۈثھە ٍوق. ھەج ضۈرىطىٕىڭ ئورٔي ِۇتەففىفىٓ ضۈرىطىٕىڭ 
ثوٌۇپ، ثۇ ئۇٔىڭ ھىجرەت ضۈرىطي ئىىۀٍىىىٕي وۆرضىتىذۇ. ضۈرە ھىجرەتتىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً 

 ثوٌۇغمب ثبغالپ، داۋاِي ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن.
ئۇٔذالتب، ضۈرىٕىڭ لبٍطي ئبٍەتٍىرى ِەوىىذە، لبٍطي ئبٍەتٍىرى ِەدىٕىذە ٔبزىً 

 ثوٌغبْ؟ 
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ئبٍىتي ھەَ ئۇضٍۇة ھەَ تېّب ٔولتىطىذىٓ  24ٍەپىي ضۈرىٕىڭ ثبغٍىٕىػي، ٍۀي دەض
ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەرگە ئوخػبٍذۇ. ِۇلبتىً، زەِبھػەرى ۋە رازى لبتبرٌىك 

 – 41 – 25ِۇپەضطىرٌەر ثۇٔىڭغب ئبضبضەْ ضۈرىٕي ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ دەٍذۇ. ٌېىىٓ 
ذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. ۋە ئۇٔىڭ داۋاِىذىىي ئبٍەتٍەرِۇ ( ِەدىٕى – 58ئبٍىتي ) 

تېّىٕي ٔەزەردە تۇتطبق، ضۈرىٕىڭ ِەوىىٕىڭ ئبخىرلي ِەزگىٍي ثىٍەْ ِەدىٕە دەۋرىٕىڭ 
ٔبٍِىك « ضەٍرى تبھبۋۋٌي لۇرئبْ » ثېػىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېَتبالٍّىس. ثەزەرگبْ 

 راظ توغرا.ئەضىرىذە، ثۇٔىڭغب ٍېمىٓ ثىر لبراغٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ. ثىسٔىڭچە ثۇ لب
 ِۇھەِّەد ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىذۇر.  –ضۈرىٕىڭ ئەڭ ِۇۋاپىك ٍېرى ِۇتەففىفىٓ 

ضۈرىٕىڭ ثبغٍىٕىػي وىػىذە ھەلىمەتەْ ثىر زىٍسىٍە تەضىرى لبٌذۇرىذۇ. چۈٔىي 
لۇرئبٔذىىي لىَبِەت ضەھٕىٍىرى ئىچىذە، غۈثھىطىسوي، تەضىرى ئەڭ چوڭ ثوٌغبْ لىَبِەت 

 ذە ٍەر ئبٌّبلتب:تەضۋىرٌەردىٓ ثىرضي ثۇ ضۈرى
( يَػْوـَ تَػَرْونَػَها َتْذَىُل ُكلُّ 1يَا أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا رَبَُّكْم ِإفَّ زَْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم )

ُمْرِضَعٍة َعمَّا أَْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َْحٍْل َْحَْلَها َوتَػَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُىْم ِبُسَكاَرى 
 (2َلِكنَّ َعَذاَب اللَِّو َشِديٌد )وَ 

ڭالر، ئېطىڭالردىٓ چىمبرِب رەثجىڭالر ئبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَىتىڭالرٔيئي ئىٕطبٔالر! » 
. ئۇ وۈٔذە ھەر ثىر ضۈت ئېّىتىۋاتمبْ دەھػەتٍىه ثوٌىذۇلىَبِەتٕىڭ زىٍسىٍىطي ھەلىمەتەْ 

ي ئۇٔتۇٍذۇ، ھەر ثىر ثوۋىمىٕ ( ئېّىۋاتمبْ لبتتىك لورلۇٔچتىٓ تېڭىرلبپ لېٍىع ثىٍەْ ) ئبٔب
ي، ئۇالر ٔىڭ ثوٍىذىٓ ئبجراپ وېتىذۇ، ئىٕطبٔالرٔي ِەضت وۆرۈضەْ، ھبٌجۇوھبِىٍىذار

 (. 2 – 1« )  لبتتىمتۇرتېخىّۇ ٔىڭ ئبزاثي هللا ، ٌېىىٓ ا( ِەضت ئەِەش ھەلىمەتتە )
ۈرە، لىٍىٕغبْ. ض خىتبةضۈرىٕىڭ ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثۆٌىىىذە ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىذىٓ 

ئىىىىٕجي ثۆٌەوتە تەورارٌىٕىذۇ. ثۇ ثۆٌەوتە  خىتبةدەپ ثبغٍىٕىذۇ ۋە ثۇ « ئي ئىٕطبٔالر! » 
ئىٕطبٕٔىڭ ئېٍېّېٕېتٍىك ٍبرىتىٍىع جەرٍبٔي ھەلمىذە ثبٍبٔالر ثېرىٍگەْ. ئبٔذىٓ ثىئوٌوگىٍَىه 

بٌالھ ٔىڭ (. ثۇ ثبضمۇچالر ھەلمىذە توختىٍىػىٕىڭ ضەۋەثي، ئ 5ٍبرىتىٍىع جەرٍبٔىغب ئۆتىەْ ) 
ئىٕطبْ ئۈضتىذىىي ئەجرىٕي ئەضٍىتىػتۇر. ئىالھي ِېھٕەتىە ٔبئىً ثوٌغبْ ثىر ِەخٍۇلٕي ئبٌالھ 

 ئۆز ِەٍٍىگە لوٍىۋېتەرِۇ؟ ثۇٔچە ئەجىر ضىڭذۈرۈپ، ئۇٔي ِۀب ۋە ِەلطەتطىس ٍبرىتبِذۇ؟ 
ي ئىٕطبٕٔىڭ ٍبرىتىٍىع ِەلطىتي ثبر. ئىٕطبٔغب ثېرىٍگەْ ھبٍبت ۋە ثبرٌىك ئىّىبٔالرٔ

ئىػٍەتّىگۀٍىىىذىٓ چولۇَ ثىر وۈٔي  –ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىگە ئۇٍغۇْ غەوىٍذە ئىػٍىتىپ 
ئبٍىتىذە، ئىٕطبٕٔىڭ ئەثەدىٌ ئىطتىمجبٌىغب  24ھېطبة ئېٍىٕىذۇ. ضۈرە دەضٍەپىي 

ِۇٔبضىۋەتٍىه ِەٌۇِبتالرٔي ثبٍبْ لىٍىع ثىٍەْ ثىرگە، ئىٕطبٕٔي ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىگە 
 رپب لىٍىػمب چبلىرِبلتب.ِۇۋاپىك ثىر ھبٍبت ثە

ئبٍەتتىٓ ثبغالپ ھەج تېّىطي ثبغٍىٕىذۇ ۋە ِۇھبتبثٍىرىٕي دىٕي ضىّۋوٌالر ۋەوىٍٍىه  – 25
لىٍغبْ ھەلىمەتٍەر ۋە ئۇالرٔىڭ ئەضٍي ِەلطىتىگە وۆڭۈي ثۆٌۈغىە چبلىرىذۇ. ثۇ ثۆٌەن 

بگبھالٔذۇرۇظ ِۇئّىٍٕەرٔي ِەضجىذى ھەرەِذىٓ ِەھرۇَ لىٍغبْ ِەوىە ِۇغرىىٍىرىغب لبرىتب ئ
ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ. وەثىٕي لبٍتىذىٓ ثىٕب لىٍغبْ ھەزرىتي ئىجراھىّٕىڭ غېرىىتىٓ ٍىراق 
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(.  27(. ئۇٔىڭغب ئىٕطبٔالرٔي ھەجگە چبلىرىع ئەِىر لىٍىٕىذۇ )  28ئىىۀٍىىي تەوىتٍىٕىذۇ ) 
(. ثۇالر  28ھەجذە، ئىجراھىّي ثىر ئۀئۀە ثوٌغبْ لۇرثبٍٔىك لىٍىع ئەِرى تىٍغب ئېٍىٕىذۇ ) 

ھەجٕىڭ ضىّۋوٌٍىرى ثوٌۇپ، ضىّۋوٌالر لىّّىتىٕي ۋەوىٍٍىه لىٍغبْ ھەلىمەتتىٓ ئبٌىذۇ. ضىّۋوٌالر 
خۇددى ئبٍٕي وۆرضەتىەْ ثبرِبلمب ئوخػبٍذۇ. ٔەزەر تبغٍىٕىػي وېرەن ثوٌغبْ ٔولتب ثبرِبق 

دەتٕىڭ ئەِەش، ثبرِبق وۆرضەتىەْ ئبٍذۇر. ھەج ئىجبدىتىذە ثبرِبق وۆرضەتىەْ ئبً ئىجب
ِەلطىتي ثوٌۇپ، ھەجگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ضىّۋوٌالر، ھەلىمي ِۀىطىٕي ئىّبْ ئېَتمبٔالرٔىڭ 

 لەٌجىذە تبپىذۇ:

  َذِلَك َوَمْن يُػَعظّْْم َشَعائَِر اللَِّو فَِإنػََّها ِمْن تَػْقَوى اْلُقُلوبِ 
 ئبٌالھ ثەٌگىٍىگەْ ضىّۋوٌالرغب چىڭ ٍېپىػىپ ئۇالرٔي ئىع ِبٔب غۇٔذاق، » 

دا دىٍالر ) ضىّۋوٌالر ھەلىمي ِۀىطىٕي ( ، ثۇغبْ ھەر وىُ غۇٔي ٍبخػي ثىٍطۇٔىيغالٍذىئۇٌۇ
 (. 32« ) ٍىٍتىس تبرتمبْ ِەضئۇٌىَەت تۇٍغۇضىذىٓ ئبٌىذۇ 

 ضۈرىذە، لۇرثبٍٔىك ضىّۋوٌي ۋەوىٍٍىه لىٍغبْ ھەلىمەت ئۈضتىذە ئبالھىذە توختىٍىذۇ:
 ُؤَىا َوَلِكْن يَػَنالُُو التػَّْقَوى ِمْنُكمْ َلْن يَػَناَؿ اللََّو ْلُُوُمَها َوََل ِدَما

لب ٍېتىذىغىٕي پەلەت هللا لب ئۇالرٔىڭ گۆغٍىرى ۋە لبٍٔىرى ٍېتىپ ثبرِبٍذۇ، اهللا ا» 
 .( 37)  «ئبٌالھ لب ٔبِبٍەْ لىٍغبْ ِەضئۇٌىَەت تۇٍغۇٌىرىڭالردۇر ضىٍەرٔىڭ 

بٌغبْ ثۆٌۈَ ئىٕطبٕٔىڭ ٍبرىتىٍىػىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثۆٌۈَ ثىٍەْ ھەج ھەلمىذە توخت
ئبرىطىذا ٍېپىك ھبٌذا زىچ ِۇٔبضىۋەت ثبر. ھەج، ئەضٍىگە لبٍتىع ثوٌۇپ، ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ئبتب 
ٍۇرتي، ئبٔب لۇچىمىغب ثېرىع، ئىٕطبٕٔي ٍەر ٍۈزىذە وۈتىۋاٌغبْ تۇٔجي ِبوبٔغب ثوٌغبْ ۋاپب 

 ثۇرچىٕي ئبدا لىٍىػتۇر.
ضۈرە « ثۇٍرۇٌغبْ » ىطي ثوٌّبضتىٓ ئبٍىتىذە جىھبد زاِبْ ۋە ِبوبْ چەوٍىّ - 78ثۇ ضۈرە، 

 ثىٍذۈرىذۇ. « رۇخطەت لىٍىٕغبٍٔىمىٕي » ئبٍىتىذە ئۇرۇغمب پەلەت  – 39( ثوٌۇپ،  52) فۇرلبْ، 
جىھبد ئەِىر لىٍىٕىپ، ئۇرۇغمب رۇخطەت لىٍىٕىػي ٔېّە دېگۀٍىه ثوٌىذۇ؟ ثۇ ِۇٔذاق 

 دېگۀٍىه ثوٌىذۇ:
ٕي ضەرىپ لىٍىػٕي ثىٍذۈرىذۇ. جەھذۇ جىھبد، ئىٕطبٕٔىڭ ئبٌالھ ٍوٌىذا پۈتۈْ وۈچى

غەٍرەت، ئەِەٌىٌ ھەرىىەت ثىٍەْ ئېٍىپ ثېرىٍغبْ جىھبد؛ ئىجتىھبد، ئىٍىُ ثىٍەْ ئېٍىپ 
خبھىػىغب لبرغي ئېٍىپ ثېرىٍغبْ جىھبدتۇر. ضۈرىذە،  –ثېرىٍغبْ جىھبد؛ ِۇجبھەدە، ٔەپطي 

ە داۋاِالغتۇرۇغٕي تەلەززا پەلەت ئۇرۇغمب رۇخطەت لىٍىٕغبْ. ٍۀي، جىھبد ھبٍبتٕىڭ ئبخىرغىچ
لىٍىذۇ. جىھبد ھبٍبتٕىڭ غبٍىطي ثوٌۇپ، ئۇرۇظ ِەججۇر ثوٌّىغىچە ِۇراجەت لىٍىّٕبٍذىغبْ ثىر 

 چبرە. غۇڭب جىھبدلب ثۇٍرۇٌۇپ، ئۇرۇظ لىٍىػمب رۇخطەت لىٍىٕغبْ.
ئبٌالھ لبرىغىٓ دېگەْ ٍەردىٓ ٔەزەر تبغٍىغبْ وىػي، وور ھەلمىذىىي ِۇٔذاق ثىر 

 ي وۆرىذۇ:ئېٕىمٍىّىٕ

 ََل تَػْعَمى اْْلَْبَصاُر َوَلِكْن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الَِِّت ٓت الصُُّدورِ 
وۆورەوٍەردىىي  ھەلىمىٌ وور ثوٌغبْ ھەلىمەتەْ وۆزٌەرال وور ثوٌّبٍذۇ، ٌېىىٓ» 
 .( 46)  «دۇر لەٌجٍەر
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ە ئبٍەتٍەر ئبرىطىذا ئىٕىبرچىالرٔىڭ پەٍغەِجەرٌىه ِۇئەضطەضىگ – 57 – 49ضۈرىذىىي 
ئبٌالھ ٔېّە ئۈچۈْ غەٍتبٕٔىڭ » لبرىتب تۇتمبْ پوزىتطىَىطي ئەٍىجٍۀگەْ ثوٌۇپ، ثۇ ٔولتىذا 

 دېگەْ ضوئبٌغب ِۇٔذاق جبۋاپ ثېرىٍگەْ:« ئىٕطبٕٔي ئبزدۇرىػىغب رۇخطەت لىٍغبْ؟ 

َنًة لِلَِّذيَن ِٓت قُػُلوِِّبِْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيةِ  قُػُلوبُػُهْم َوِإفَّ الظَّاِلِمنَي  لَِيْجَعَل َما يُػْلِقي الشَّْيطَاُف ِفتػْ
 َلِفي ِشَقاٍؽ بَِعيدٍ 

 وېطەيدىٍٍىرىذا  غەٍتبٕٔىڭ ثۇٔذاق لىٍىػىغب ٍوي لوٍىػي، پەلەت ( تبئبالٔىڭهللا )ا» 
ضىٕبظ ئۈچۈٔذۇر. ِبٔب ثۇ خىً زاٌىّالر،  ثبرالرٔي، دىٍٍىرى لەضبۋەتٍىػىپ وەتىۀٍەرٔي

 .( 53 ) «ھەلىمەتەْ چوڭمۇر گۇِراھٍىك ئىچىذىذۇر 
لۇرئبْ، غېھىت وەٌىّىطىٕي رىۋاٍەتٍەردە ئىػٍەتىەْ ِۀىذە ئىػٍەتّەٍذۇ. لۇرئبٔذا 

ٔي غېھىت «ئۇرۇغتب ئۆٌتۈرۈٌگۀٍەر » غېھىت ھبٍبتىٕي ئىّبٔىغب غبھىت لىٍغبْ وىػىذۇر. لۇرئبْ 
  دەپ ئبتبٍذۇ. « ئۇرۇغتب ئۆٌتۈرۈٌگەْ » ئبٍەتتە ئېَتىٍغبٔذەن  – 58دەپ ئبتىّبٍذۇ. خۇددى 

ئبٍەتٍەر، ئىٕطبٕٔىڭ ئۆتىۈٔچي ھبٍبتتب ئېٍىپ ثبرغبْ وۆرىػي ثىٍەْ  – 66 – 58ضۈرىذە 
 ئەثەدىٌ ھبٍبت ئبرىطىذا زىچ ِۇٔبضىۋەت لۇرىذۇ.

ئبٍەتتە، ھەلىمەتىە ٍەتىۈزىذىغبْ ٍوٌالر ھەلمىذە تەن ثىر ٍوٌغب ٍېپىػىۋاٌغبْ  – 67
گىٍۀگەْ ٍوٌالر ھەلمىذە توختبٌغبْ رادىىبي چۈغۀچىٕي رەت لىٍىذۇ. ھەر ئۈِّەت ئۈچۈْ ثەٌ

 ئبٍەتتە ِۇٔذاق دېَىٍگەْ:

ِلُكلّْ أُمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا ُىْم نَاِسُكوُه َفََّل يُػَنازُِعنََّك ِٓت اْْلَْمِر َوادُْع ِإََّل رَبَّْك ِإنََّك َلَعَلى 
 ُىًدى ُمْسَتِقيمٍ 

ْ دەپ ثىر ئىجبدەت ئۇضٍۇثي ئبٌالھ لب لەٌجي تەرەپتىٓ ٍېمىٕالغطۇھەر ئۈِّەت ئۈچۈْ » 
ٕىڭ ِۇھبتبثي (، ھەر لبٔذاق وىػي ضېٕي ثۇ خىتبثثەٌگىٍىذۇق. ثۇٔذاق ثوٌغبْ ئىىەْ ) ئي ثۇ 

دەۋەت لىٍغىٓ، ضەْ  ەڭرەثجىوىػىٍەرٔي ھەلتە ِۇٔبزىرىگە ضۆرىّىطۇْ ۋە ضەْ پەلەتال 
 .( 67)  « ھەلىمەتەْ غەوطىس توغرا ٍوٌذىذۇرضەْ

بٌالھ ٔىڭ چەوطىس لۇدرىتي ۋە ئىٕطبٕٔىڭ ئبجىسٌىمىغب وېٍىپ ضۈرىٕىڭ ئبخىرىذا ضۆز ئ
 توختىغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ھەلىمەت ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:

َوَلِو يَا أَيػَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُو ِإفَّ الَِّذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َلْن َ٘مُْلُقوا ُذبَابًا 
بَاُب َشْيًئا ََل َيْستَػْنِقُذوُه ِمْنُو َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوبُ اْجَتَمُعوا َلُو وَ  ُهُم الذُّ  ِإْف َيْسلُبػْ

ٔي هللا ئي ئىٕطبٔالر! ثىر ِىطبي وەٌتۈرۈٌىذۇ، ئۇٔىڭغب لۇالق ضېٍىڭالر، غۈثھىطىسوي، ضىٍەر ا» 
ىٕٕي ىر چىۋٔىڭ ھەِّىطي ٍىغىٍغبْ تەلذىردىّۇ ثٔەرضىٍىرىڭالرلوٍۇپ چولۇٔۇۋاتمبْ 

ئېٍىپ لبچطب، ئۇٔي چىۋىٕذىٓ تبرتىپ  ئۇالرٔىڭ ثەدىٕىذىٓ ثىر ٔەرضىٕي چىۋىٓ .ٍبرىتبٌّبٍذۇ
 .( 73« ) ئبجىسدۇر  ئبٌّبلچي ثوٌغبّٔۇ، لبٍتۇرىۋاٌّبلچي ثوٌغبّٔۇئبالٌّبٍذۇ، 

ئۇالر » ئبٌالھ ٔي الٍىمىذا ئۇٌۇغالظ! ثۇ لبٔذاق ثوٌىذۇ؟ ثۇ ھەلتە ئبٍەت ِۇٔذاق دەٍذۇ:  
(. ئىٕطبْ ئبٌالھ ٔي ئۇٔىڭغب الٍىك  74« ) ٔي ئۇٔىڭغب الٍىك غەوىٍذە ئۇٌۇغالغّىذى!  ئبٌالھ
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» غەوىٍذە ئۇٌۇغٍىَبٌّىطب، ئبٌالھ ٔىڭ ٔېّىطي وېّىَىپ وېتىذۇ؟ ھېچٕىّىطي وېّىَىپ لبٌّبٍذۇ. 
 (.   76« ) ٔەتىجە ئىتىجبرى ثىٍەْ ھەِّە ئىع ئبٌالھ لب لبٍتۇرۇٌىذۇ 

ي، ھەر ِۇئّىٓ ئېطىذە چىڭ تۇتىػي وېرەن ثوٌغبْ ثىر جۈٍِىٕي ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئبٍىت
 ثبٍبْ لىٍّبلتب:

 (.  78« ) ئۇ ضىٍەرٔي ِۇضۇٌّبْ دەپ ئبتىذى » 
ئبٌالھ ثەرگەْ ِۇضۇٌّبْ ئىطّىٕي ٍېتەرٌىه دەپ لبرىّىغبٔالر، ئۇٔىڭ ئورٔىغب ِەزھەثىٕي، 

غۇٔي ئۇٔتۇِبضٍىك الزىّىي، ئبٌالھ  ِەغرەثىٕي، جبِبئىتىٕي، ھىسثىٕي، تەرىمىتىٕي لوٍىذۇ. ٌېىىٓ
ئىطّىذۇر. ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب « ِۇضۇٌّبْ » ِۇئّىٍٕەر ئۈچۈْ تبٌٍىغبْ ۋە ٍبلتۇرغبْ ئىطُ 

ئىطىّالر ئبٌالھ لوٍۇپ ثەرگەْ ئىطىّٕىڭ ئورٔىغب ئۆتىذىغبْ ثوٌطب، ئۇ ٍەردە ئبٌالھ ٔىڭ ثۇ 
غۈپ لېٍىػتىٓ ئبٌالھ لب ضېغىٕغبْ تبٌٍىػىغب ٔبرازىٍىك ثبر دېگۀٍىه ثوٌىذۇ. ثۇ ئەھۋاٌغب چۈ

 ھبٌذا، ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي جۈٍِىٍىرىگە لۇالق ضېٍىع ھەِّىذىٓ ئەالدۇر:
ئبٌالھ لب چىڭ ٍېپىػىڭالر! ئۇ ضىٍەرٔىڭ ئىگەڭالردۇر، ئبٌال ٔېّە دېگەْ ٍبخػي ئىگە! » 

 (.   78« ) ٔېّە دېگەْ ٍبخػي ِەدەتىبر! 
 
 

 ضۈرىطيِۇھەِّەد 

 
ئىطىّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. لۇرئبٔذا « ِۇھەِّەد » ىە ئبضبضەْ ضۈرە ئىىىىٕجي ئبٍەت

( ۋە ثۇ ضۈرىذىٓ ئىجبرەت تۆت ضۈرىذە  25(، فەتىھ )  40(، ئەھساپ )  144)  ئبٌىئىّراْ
ِۇھەِّەد ئىطّي تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ِۇھەِّەد ئىطّي ئەڭ ثبغتب ثۇ ضۈرىذە تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. 

ِەرٍەَ، ٌولّبْ، ٔۇھ ۋە ِۇھەِّەدتىٓ ئىجبرەت  لۇرئبٔذا ٍۇٔۇش، ھۇد، ٍۈضۈپ، ئىجراھىُ،
 پەٍغەِجەر ۋە ضبٌىھ وىػىٍەرٔىڭ ئىطىّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ ضەوىىس ضۈرە ٍەر ئبٌّبلتب. 

لىتبي ( »  20ۋە  4ضۈرە، ئۇرۇظ لىٍىػمب رۇخطەت لىٍغبْ تۇٔجي ضۈرە ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ) 
 دەپّۇ ئبتبٌغبْ. « ضۈرىطي 

ْ ثوٌۇپ، ثەٌىىُ ھىجرەتتىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ تۇٔجي ضۈرە ضۈرە ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغب
ئبٍەتتە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەوىىذىٓ ِەججۇرىٌ چىمىرىپ تبغالٔغبٍٔىمي  – 13ثوٌىػي ِۇِىىٓ. 

تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ثىر دەۋرٔىڭ ئبخىرٌىػىپ ٍېڭي ثىر دەۋرٔىڭ ثبغالٔغبٍٔىمىذىٓ دىرەن 
ۇرۇْ ٍبوي وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي لبراغالر توغرا ثېرىذۇ. ضۈرىٕىڭ ثۇ ِەزگىٍذىٓ ث

ئبٌالھ ئىٍگىرى ِۇغۇٔذاق ئىرادە لىٍغبْ » ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ  – 69 – 67ئەِەش. ئۀفبي 
 دىٓ ِەلطەت، ثۇ ضۈرىٕىڭ ئۇرۇغمب رۇخطەت لىٍغبْ ئبٍەتٍىرى ثوٌطب وېرەن. «

رەئىذ ضۈرىطي  –مب تەرتىپٍەردە ھەدىذ ئىٕطبْ، ثبغ –ئىجٓ ئبثجبش تەرتىۋىذە ھەدىذ 
ئبرىطىذا ٍەر ئبٌىذۇ. ھەر ئىىىي تەرتىپتىىي ئورٔي ِۇۋاپىك ئەِەضتەن تۇرىذۇ. چۈٔىي 

ٍىٍىذىٓ وېَىٓ ِەدىٕىذە ٔبزىً  – 5ئىٕطبْ ضۈرىطي ِەوىىذە، ھەدىذ ضۈرىطي ھىجرەتٕىڭ 
ٌغبْ دېگۈچىٍەرِۇ ثبر. ثوٌغبْ. ھەدىذ ضۈرىطىٕي ثەدىردىٓ، ھەتتب ئوھۇدتىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثو

 ضۈرىٕىڭ دەي ئورٔىٕي ثەٌگىٍەظ ثىر ئبز لېَىٕذەن تۇرىذۇ. 
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ضۈرە ئىالھىٌ تەرثىَە الھىَىطي ثوٌغبْ ۋەھىَگە ئەگەغىەْ وىػىٍەرگە خوغخەۋەر ثېرىع 
 ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ:

چۈغۀچىٍىرىٕي ئۆچۈرۈپ تبغالٍذۇ، ئۇالرٔىڭ هللا ئىّبْ ئېَتمبٔالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ا» 
 (. 2)  «ھ لىٍىذۇ ۋە ٍېڭىذىٓ غەوىٍٍۀذۈرىذۇ ئىطال

ئىٕطبْ ِۇٔبضىۋىتي، ئىٕطبٕٔىڭ ھەق ۋە ِەججۇرىَىتي دائىرىطىذە ثبٍبْ  –ضۈرىذە ئبٌالھ 
لوراٌطىس جىطّبٔىٌ ھۇجۇَ ۋە  –لىٍىٕغبْ. ھەلىمەتىە لبرىتىٍغبْ ھەر خىً لوراٌٍىك 
ردىٓ ثىرى. ٌېىىٓ ثۇ ِەججۇرىَەتٕي ئەزىَەتٍەرگە لبٍتۇرِب زەرثە ثېرىع ِبٔب ثۇ ِەججۇرىَەتٍە

ئبدا لىٍغبٔذا، ئىٕطبٕٔىڭ ئبدىّىٍَىه ئىسزىتىگە الٍىك ثوٌّىغبْ ِۇئبِىٍە، لىٍّىػالردىٓ ٍىراق 
تۇرۇظ وېرەن. ضۈرىٕىڭ تۆتىٕجي ئبٍىتي، ئۇرۇغتب ئەضىر ئېٍىٕغبٔالرٔي لۇي ٍبوي دېذەن 

 لىٍىۋېٍىػٕي ئۈضتي ٍېپىك ھبٌذا ِۀئي لىٍىذۇ:

 ِإَذا أَْثَخْنُتُموُىْم َفُشدُّوا اْلَوثَاَؽ فَِإمَّا َمنِّا بَػْعُد َوِإمَّا ِفَداًء َحَّتَّ َتَضَع اْلَْْرُب أَْوزَاَرَىاَحَّتَّ   

 ) ضبق لبٌغبٍٔىرىٕي (، ٔىھبٍەت ثبغالٔغبْ ئۇرۇظ ئبخىرالغمىچە ثوغىػىپ لبٌّبڭالر» 
وٍۇپ ثېرىڭالر، ٍبوي فىذىَە ئەضىر ئېٍىڭالر، ئبٔذىٓ ئۇالرٔي ئېھطبْ لىٍىع ٍۈزىطىذىٓ ل

ئېغىر ئبلىۋىتي ضەۋەپٍىه لبٍتب ٍۈز ثەرِەٍذىغبْ ثوٌطۇْ، ، ئۇرۇظ ويئېٍىپ لوٍۇپ ثېرىڭالر
 (. 4« ) ِۇغۇٔذاق لىٍىڭالر 

 ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئىجبرە، ئۇرۇغٕىڭّۇ ثىر ئېّتىھبْ ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ:
ٔي ئۇرۇغمب تەوٍىپ لىٍّبضتىٕال ( ئۇالرٔي ئەگەر ئبٌالھ خبٌىطب ئەٌۋەتتە ) ضىٍەر» 

« جبزاٌىغبْ ثوالتتي، ٌېىىٓ ثەزىڭالرٔي ثەزىڭالر ثىٍەْ ضىٕبظ ئۈچۈْ ثۇٔي ئىرادە لىٍذى 
 (4 .) 

داۋاضي ثوٌّىغبْ وىػي ئبدەَ ئەِەضتۇر. لۇرئبٕٔىڭ ئوِۇِىٌ ثبٍبٔىغب ئبضبضەْ ثۇ 
بخػىٍىرى، داۋأىڭ ئەڭ ٍبخػىطىٕي ٍەوۈٕٔي چىمبرغىٍي ثوٌىذۇ. داۋاضي ثوٌغبٔالرٔىڭ ئەڭ ٍ

تبٌالٍذۇ. داۋاالرٔىڭ ئەڭ خەٍىرٌىه ثوٌغىٕي ئبٌالھ ٔىڭ داۋاضىذۇر. چۈٔىي ئبٌالھ ھەِّىذىٓ 
ٍبخػي ۋە ٍبخػىٍىمٕىڭ ِۀجەضىذۇر. ضۈرىذە، ئبٌالھ ٔىڭ داۋاضىٕي ئۆزىگە داۋا لىٍغۇچىالرغب 

 ِۇٔذاق خوغخەۋەر ثېرىٍگەْ:

 ُنوا ِإْف تَػْنُصُروا اللََّو يَػْنُصرُْكْم َويُػثَبّْْت أَْقَداَمُكمْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآمَ 

 ضىٍەرگە هللا ٔىڭ دىٕىغب( ٍبردەَ ثەرضەڭالر، اهللا لب )ٍۀي اهللا ّىٍٕەر! ضىٍەر اۇئئي ِ» 
 (. 7)  « ثەرلبرار لىٍىذۇدىٕذا لەدىّىڭالرٔي ٍبردەَ لىٍىذۇ ۋە 

ىػي وېرەوٍىىىگە دائىر لۇرئبْ ٍوي ٍەر ٍۈزىذە ئبٍٍىٕىپ تۇرغۇچىالرغب، ٔېّىٍەرگە لبر
 وۆرضەتّەوتە:

أَفَػَلْم َيِسْيُوا ٓت اْْلَْرِض فَػيَػْنظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َدمََّر اللَُّو َعَلْيِهْم 
 َولِْلَكاِفرِيَن أَْمثَاُْلَا

ذاق ثوٌغبٍٔىمىٕي ئۇالر زېّىٕذا ضەٍر لىٍىپ ئىٍگىرىىىٍەرٔىڭ ئبلىۋىتىٕىڭ لبٔ» 
 (. 10« ) ِۇ غۇٔذاق ئبلىۋەتىە لبٌىذۇ رئۇالرٔي ھبالن لىٍذى. وبپىرالهللا وۈزەتّىذىّۇ؟ ا
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ھبٍبتىٕي ِۀب ۋە ِەلطەتتىٓ ئبٍرىپ تبغٍىغبٔالر، ٍۀي ئىالھىٌ ثىر غبٍە ۋە داۋاضي 
ضي ثبر (. ئبدەَ ثوٌغۇچىٕىڭ ثىر داۋاضي ثوٌىذۇ، داۋا 12ثوٌّىغبٔالر ھبٍۋأغب ئوخػبٍذۇ ) 

(. ۋەھىَگە ئىػۀّەٍذىغبٔالر  20وىػي ثۇ داۋا ٍوٌىذا پۈتۈْ وۈچي ثىٍەْ وۆرەظ لىٍىذۇ ) 
 ثىٍەْ دوئىٍغب چۈغّەٍذۇ، ئۇالرٔي ئوٍٍىٕىػمب، تەپەوىۇر لىٍىػمب دەۋەت لىٍىذۇ:

ـْ َعَلى قُػُلوٍب أَقْػَفاُْلَا  أََفََّل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرَآَف َأ

 ئۇالرٔىڭٍبوي پىىىر لىٍّبِذۇ؟  ھەلمىذە ۈْ( لۇرئبْئۇالر )ھەلٕي تؤۇظ ئۈچ» 
 (. 24)  «ِۇ ؟ ثبرلۇٌۇپالٔغبْ لەٌپٍەر  وۆورەوٍىرىذە

 ئبٌالھ ثۀذىٓ تەٌەپ لىٍىۋاتمبْ ٔەرضە ٔبھبٍىتي ئېٕىك ۋە روغەْ:

( ِإفَّ الَِّذيَن  33َماَلُكْم )يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوََل تُػْبِطُلوا أَعْ 
 (34َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّو ُّتَّ َماتُوا َوُىْم ُكفَّاٌر فَػَلْن يَػْغِفَر اللَُّو َْلُْم )

لب ئىتبئەت لىٍىڭالر، پەٍغەِجەرگە ئىتبئەت لىٍىڭالر، ئەِەٌٍىرىڭالرٔي هللا ئي ِۆِىٍٕەر! ا» 
غۈثھىطىسوي، وبپىر ثوٌغبْ ۋە )وىػىٍەرٔي( . لىٍىۋەتّەڭالر رىَب ثىٍەْ( ثىىبر)وۇفرى، ٔىفبق ۋە 

«  ھەرگىس ِەغپىرەت لىٍّبٍذۇهللا ٔىڭ ٍوٌىذىٓ توضمبٔالر، ئبٔذىٓ وبپىر پىتي ئۆٌگۀٍەرٔي اهللا ا
 (33- 34 .) 

ۋەھىَگە ئەگەغىەْ ۋە ئۇ وۆرضەتىەْ ٍوٌذا ِبڭغبٔالرٔىڭ ھبِىٕي غبٌىپ وېٍىذىغبٍٔىمي 
تٍەردىٓ وېَىٓ، ضۈرە تۆۋۀذىىي چوڭمۇر ِۀىٍىه خوغخەۋىرىٕي ثەرگەْ ئبٍە

 ئبگبھالٔذۈرۈظ ثىٍەْ ئبخىرٌىػىذۇ:

 ُكْم َواللَُّو اْلَغِِنُّ َوأَنْػُتُم اْلُفَقَراُء َوِإْف تَػتَػَولَّْوا َيْسَتْبِدْؿ قَػْوًما َغيػْرَُكْم ُّتَّ ََل َيُكونُوا أَْمثَالَ 

هللا لب( ِوھتبجطىٍەر، ئەگەر ضىٍەر )اهللا )اثىھبجەتتۇر، ضىٍەر ثوٌطبڭالر  ھەر ٔەرضىذىٓهللا ا »
ضىٍەرٔىڭ ئورٔۇڭالرغب ثبغمب ثىر لەۋِٕي ئبٌّبغتۇرىذۇ، هللا ٔىڭ تبئىتىذىٓ( ٍۈز ئۆرۈضەڭالر، ا

 (. 38)  «ئبٌالھ تىٓ ٍۈز ئۆرىّەٍذۇ ئۇالر ضىٍەرگە ئوخػبظ 
لب  ٍۀي ھەر لبٔذاق ثىر ِەخٍۇق ئبٌالھ ئۈچۈْ ۋازوېچىٍّەش ئەِەش، ثىراق ھەِّە ئبٌالھ

   ِۇھتبج، ئۇٔىڭذىٓ ۋازوېچەٌّەٍذۇ.

 
 

 تەغبثۇْ ضۈرىطي

 
» ، ھەَ «ئبٌذىٕىع ۋە ٍۈتۈپ وېتىع » ئبٍىتىگە ئبضبضەْ ثۇ ضۈرىگە ھەَ  – 9ضۈرىٕىڭ 

 ئىطّي ثېرىٍگەْ:« تەغبثۇْ » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ئۇتۇق 
ٍذۇ. ئۇ وۈْ ئۆز ِەھػەر وۈٔي ٍېتىپ وەٌگۀذە، ئبٌالھ ضىٍەرٔي لىَبِەت ئۈچۈْ توپال» 

 (. 9« ) ئبرا ئبٌذىٕىع ) تەغبثۇْ ( وۈٔىذۇر 
ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ تەغبثۇْ ئوخػبغٍىك « ئۆزئبرا ئبٌذىٕىع » ِەزوۇر ئبٍەتتىىي 

ثىرىٕي ئبٌذىػىٕي ئىپبدىٍەٍذۇ. ئەرەپچىذە ثۇ پېئىً  –پېئىٍي ثوٌۇپ، ئىىىي تەرەپٕىڭ ثىر 
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ى ئىىۀٍىىىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثۇ ِۀىطي ٔەزەردە غەوٍي ھەرىىەرتٕىڭ دەرىجىطىٕىڭ ٍۇلىر
دەپ ِۀب « ئبٌذأغبٍٔىمىٕي ٔبھبٍىتي ئېٕىك ھېص لىٍىذىغبْ وۈْ » تۇتۇٌغبٔذا، ثۇ ئبٍەتٕي 

غبثٓ ثىر تبۋارغب ئەضٍي لىّّىتىذىٓ تۆۋەْ ثبھب پىچىػٕي ثىٍذۈرىذۇ.  –ئېَتىع وېرەن. ئەي 
ظ ٍۆٔىٍىػٍىه تەثىئىتىٕي ئىپبدىٍەٍذۇ. ٍۀي ثىسٔىڭچە ثۇ پېئىً ئبخىرەتتىىي ئبٌذىٕىػٕىڭ لو

ھەر ئبٌذاظ ئەضٍىذە ثىر ئبٌذىٕىػتۇر، ئۆزىٕي ئبٌذاغتۇر. وەٌىّە لۇرئبٔذا پەلەت ثۇ ئبٍەتتىال 
 تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. ضۈرە تۇٔجي ٔەضىً تەرىپىذىٓ ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.

لەٍەردە ٔبزىً  لەدىُ تەپطىر ضبھەضىذىىي ٔوپۇزٌۇق غەخطٍەر ئبرىطىذا ضۈرىٕىڭ
ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذە ئىختىالپالر ثوٌغبْ. ضۈرىٕىڭ لبچبْ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذە، ضۈرىٕىڭ 

 ئۆزىذە ِەٌۇَ ثوٌغبْ ثەزى ٍېپىك ئىّبالردىٓ ثبغمب ئىػۀچٍىه دەٌىٍٍەر ٍوق.  
ئبٍەتٍىرىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ثۆٌەوتە، ثىر لىطىُ ِۇئّىٍٕەر  – 15 – 14ضۈرىٕىڭ 

تمبْ جبپب تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ثۇٔىڭغب لبرىغبٔذا ھىجرەت ثىٍەْ ثەدىر ئوتتۇرىطىذىىي تبر
 ثىر ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن.

ئبٍەتٍەرٔىڭ ِەوىىذە، لبٌغبْ ئبٍەتٍەرٔىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً  – 15 – 14ثەزىٍەر 
 – 15ۋە  – 14ْ تېّب ئبٍەتتىٓ ثبغالٔغب – 11ثوٌغبٍٔىمىٕي ئىٍگىرى ضۈرگەْ.  ھبٌجۇوي، 

ٍىٍىذا ٔبزىً  – 2ئبٍەتٍەر ثىٍەْ داۋاَ لىٍّبلتب. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ثۇ ثۆٌەوتىىي تېّب، ھىجرى 
 – 28ئبٍەتٍەر ئبرىطىذا لبٍتب تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ئۀفبي  – 28 – 24ثوٌغبْ ئۀفبي ضۈرىطي 

ػبغٍىك وىػىٕىڭ ئبٍىتي ئوتتۇرىطىذىىي پەۋلۇٌئبددە ئوخ – 15ئبٍەت ثىٍەْ، ثۇ ضۈرىٕىڭ 
دىممىتىٕي تبرتىذۇ. ثۇ ئبِىٍالر ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، ضۈرىٕىڭ ِەدىٕىذە، ھىجرەتتىٓ وېَىٕال 
ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌّبلتب. تۇٔجي تەرتىپٍەرٔىڭ ھەِّىطىذە پەرىمٍىك جبٍالرغب 

. ثىسٔىڭچە ٍەرٌەغتۈرۈٌگەْ ثوٌطىّۇ، ئبضبضىٌ جەھەتتىٓ ثىسٔىڭ لبرىػىّىسغب ٍېمىٓ وەٌّەوتە
 ثەلەرە ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىذۇر.  –ثۇ ضۈرىٕىڭ ئورٔي ِۇھەِّەد 

ضۈرە ثبغٍىٕىع غەوٍي جەھەتتىٓ ئوخػبغٍىممب ئىگە ثوٌغبْ ضەپ، جۈِە، ھەغىردىٓ 
 تەروىپ تبپمبْ تۆت ضۈرىٕىڭ تۇٔجىطىذۇر. 

ضۈرىٕىڭ ئبضبضىٌ تېّىطي ئىطالَ جبِبئىتىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈظ ثوٌۇپ، ثۇٔي ئبٌالھ 
 (. 4 – 1ضەۋۋۇرىٕي ثەرپب لىٍىع ثىٍەْ ثبغٍىغبْ ) تە

ضىٍەرگە ئىٍگىرى وبپىر ثوٌۇپ » ئبٔذىٓ ضۆز ئىٕىبر ۋە ئىٕىبر لىٍغۇچىالرغب وېٍىذۇ. 
( دەپ ضوراٍذۇ.  5« ) ئەِەٌٍىرىٕىڭ ۋاثبٌىٕي تېتىغبٔالرٔىڭ خەۋىرى وەٌّىذىّۇ؟ 

ەٌگۀٍىىىٕي، ٌېىىٓ ئۇالرٔىڭ ئەٌچىٍەرٔىڭ ئۇالرغب ھەلىمەتٕىڭ روغەْ دەٌىٍٍىرى ثىٍەْ و
 –ئەٌچىٍەر ئېٍىپ وەٌگەْ ھەق خەۋەرگە لبراغٕىڭ ئورٔىغب، ئەٌچىٕىڭ پەرىػتە ثوٌۇپ 

ثوٌّىغبٍٔىمي ثىٍەْ ئبۋارە ثوٌۇپ ٍۈرگۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ. تەضەۋۋۇرى لىڭغىر وەتىەْ ثۇ 
دەپ ئېتىراز لىٍغبٔىذى  «ثىسگە ئوخػبظ ثىر ئىٕطبْ ثىسگە ٍېتەوچىٍىه لىالِذۇ؟ » ئىٕىبرچىالر 

لىٍىپ  خىتبة(. لبٍتىذىٓ تىرىٍذۈرٌّەٍّىس دەپ گۇِبْ لىٍغبْ ثۇ وىػىٍەرگە لۇرئبٔذا  6) 
 ِۇٔذاق دېَىٍگەْ:

ھەرگىس ئۇٔذاق ئەِەش، پەرۋەردىگبرىُ ثىٍەْ لەضەِىي، ضىٍەر چولۇَ » ئېَتمىٕىي: 
 (. 7« ) لب ئبضبٔذۇرهللا ذۇ، ثۇ تىرىٍذۈرىطىٍەر، ئبٔذىٓ ضىٍەرگە لىٍّىػىڭالردىٓ خەۋەر ثېرىٍى

 ثۇ ئبٍەتٍەردىٓ وېَىٓ، ضۆز ۋەھىَٕىڭ ٍورۇلٍۇلىغب دەۋەت لىٍىٕىذۇ:
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 َفَآِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسولِِو َوالنُّوِر الَِّذي أَنْػَزْلَنا َواللَُّو ِبَا تَػْعَمُلوَف َخِبْيٌ 
ىً لىٍغبْ ٔۇرغب )ٍۀي ٔىڭ پەٍغەِجىرىگە ۋە ثىس ٔبزهللا لب، هللا ئۇٔذالتب ) ئي ئىٕطبٔالر! ( » 

 (. 8« ) لىٍىۋاتمبْ ئىػىڭالردىٓ توٌۇق خەۋەرداردۇر هللا لۇرئبٔغب( ئىّبْ ئېَتىڭالر، 
وىػىگە » ئىّبْ ئېَتىع ئىػۀچ لىٍىػتۇر. ِۇئّىٓ ئبٌالھ لب ئىػۀچ لىٍىػي وېرەن. 

ضىجەت (. ئەگەر ِۇ 1 1« ) ٔىڭ ئىسٔي ثىٍۀال ٍېتىذۇ هللا ٍەتىەْ ھەر لبٔذاق ِۇضىجەت پەلەت 
ِۈٌىىّىس ۋە  -ٍەتطە، ضەثىر، ٍۀي ثەرداغٍىك ثېرىع وېرەن، ثۇ ِۇضىجەت ثەزىذە ِبي 

تەرىپىذىٓ( هللا ضىٍەرٔىڭ ِبٌٍىرىڭالر، ثبٌىٍىرىڭالر )ضىٍەرگە » ٍېمىٍٕىرىّىس ثوٌىػي ِۇِىىٓ: 
 (.   15« ) ثىر تۈرٌۈن ضىٕبلتۇر 

» زىٌ ھەضۀگە، ھەِذە ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ لەر« خەٍىرٌىه لەرز » ضۈرە، ھەَ 
لىٍىع ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ئبٌالھ ٍوٌىذا ثىر ٔەرضە تەِە لىٍّبضتىٓ ئىمتىطبد ضەرپ 

ئىٕفبلمب تەغۋىك لىٍىع ثىٍەْ ئبخىرالغمبْ. ثۇ ثىر تەڭ ثەھرىّبْ ثوٌۇظ چبلىرىك ثوٌۇپ، 
دىىي ٍبخػي ئبلىۋەتىە ئىگە ثوٌۇغٕي ئبرزۇ لىٍغبٔالر، ِۇۋاپىك غەوىٍذە ثۇ دۇَٔب

 ئىّىبٍٔىرىذىٓ ثبغمىالر ثىٍەْ تەڭ ثەھرىّبْ ثوٌۇغٕي ثىٍىػي وېرەن.
ِۈٌۈوٕىڭ تبرلىٍىػىٕىڭ ضىٕبق ئىىۀٍىىىٕي ئىپبدە لىٍغبْ ثىر ئىالھىٌ ضىرغب  –ضۈرە ِبي 

 وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئبغذۇرۇظ ثىٍەْ ئبخىرٌىػىذۇ:  
( َعاَِلُ 17ْم َويَػْغِفْر َلُكْم َواللَُّو َشُكوٌر َحِليٌم )ِإْف تُػْقِرُضوا اللََّو قَػْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعْفُو َلكُ 

 ( 18اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَعزِيُز اْلَِْكيُم )
هللا لب لەرزىٌ ھەضۀە ثەرضەڭالر )ٍۀي ِەِٕۇٔىَەت ثىٍەْ ضەدىمە ثەرضەڭالر( » هللا 

غۈوۈر ئېَتىػمب هللا ضىٍەرگە ئۇٔىڭ )ضبۋاثىٕي( ھەضطىٍەپ ثېرىذۇ، ضىٍەرگە ِەغپىرەت لىٍىذۇ، 
غەٍجٕي ۋە ئبغىبرىٕي )هللا( الٍىك تەن زاتتۇر، ) ٔبغۈوۈرٌىىٕي ( جبزاالغمب ئبٌذىراپ وەتّەٍذۇ. 

 (. 18 -17« ) ثىٍگۈچىذۇر، غبٌىجتۇر، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىذۇر 
 
 

 ثەلەرە ضۈرىطي

 

ىطىٕي ِۀ« وبال » ئبٍەتٍىرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ لىططەگە ئبضبضەْ  – 73 – 67ضۈرىگە 
 .ئىطّي لوٍۇٌغبْ« ثەلەرە » ثىٍذۈرىذىغبْ 

ثۇ لىططە ثۀي ئىطرائىً لەۋِي ئىچىذە ٍۈز ثەرگەْ جىٕبٍەتچىطي ٔبِەٌۇَ جىٕبٍەتٕي 
ئېٕىمالظ ئۈچۈْ لۇرثبْ لىٍىٕغبْ وبٌىٕىڭ لىططىطىذۇر. ئەضٍىذە ثۇ وبال، ثۀي ئىطرائىً 

ي تەِطىً لىٍىذۇ. چۈٔىي ئبپىص لەۋِىٕىڭ زېھٕىگە ئورۇٍٔىػىپ وەتىەْ ِىطىر ئىالھٍىرىٕ
ۋە ئۇٔىڭ « وبال » ٔي تەِطىً لىٍغبْ «ٍەر ئىالھي » دەپ ئبتبٌغبْ ثۇ « خوتور » وبٌىطي ۋە 

ثۀي ئىطرائىً لەۋِىٕىڭ لەٌت تۆرىذىٓ ئورۇْ ئبٌغبْ ِىطىر ئىالھٍىرىذىٓ « ِوزىَي » 
بْ ٔەرضە، ئەضٍىذە ثەزىٍىرى ئىذى. ثۀي ئىطرائىً لەۋِىذىٓ لۇرثبْ لىٍىع تەٌەپ لىٍىٕغ

 .زېھٕىذە، دىٍىذا ِۇھەثجەت ثبغٍىغبْ دۈغّۀٍىرىٕىڭ ثۇ ضبختب ئىالھٍىرى ئىذى
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(.  212دەپ ئبتبٌغبْ ) ِۇضٍىُ، ِۇضبفىرىٓ، « ثەلەرە ضۈرىطي » ثۇ ضۈرە ثىر ھەدىطتە 
ھەدىطٍەرٔىڭ ٌەثسەْ ئەِەش، ِۀب جەھەتتىٓ ٔەلىً لىٍىٕغبٍٔىمي ٔەزەردىٓ ضبلىت 

 .ثۇ ضۈرىگە ِەزوۇر ئىطىّٕي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لوٍغبٍٔىك ئېھتىّبٌي ٍۇلىرى لىٍىّٕبضتىٓ،
لۇرئبٕٔىڭ ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىطي ) ضۀبِۇي » ٍۀە ثىر ھەدىطتە رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ضۈرىٕي 

ھەر ٔەرضىٕىڭ ثىر چولمىطي ثوٌىذۇ، » دەپ ئبتىغبْ ) ِۇضتەدرەن (. ثۇ ھەدىطتە « لۇرئبْ ( 
 .دېگەْ« ەڭ ٍۈوطەن چولمىطي ثەلەرە ضۈرىطي لۇرئبٕٔىڭ ئ

ضۈرە، ھەجىُ جەھەتتىٓ چوڭ ۋە ئۇزۇٍٔىمي، وۆز لبِبغتۇرىذىغبْ تۈزۈٌۈغي، تېّب 
» ٍبوي « لۇرئبْ ئۆٍي » ، ٍۀي «فۇضتەتۇي لۇرئبْ » جەھەتتىٓ رەڭذارٌىمي ضەۋەثىذىٓ 

 .دەپ ئبتبٌغبْ« لۇرئبْ ئۆٍي ضېٍىٕغبْ ِبوبْ 
ۇزۇْ ثوٌطىّۇ، ئىچىي رېتىُ جەھەتتىٓ ِەوىىذە گەرچە ثەلەرە ضۈرىطىٕىڭ ئبٍەتٍىرى ئ

ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەردىٓ لېٍىػّبٍذۇ. ثۇ جەھەتتىٓ ضۈرىٕىڭ ٌىرىىىٍىك تۈضي ثبالغىتىذىٓ 
لېٍىػّىغىذەن دەرىجىذە وىػىٕي ھەٍراْ لبٌذۇرىذۇ. ضۈرىٕىڭ ثۇ ئبالھىذىٍىىىٕي، ئىجٓ 

ْ لىٍغبْ تۆۋۀذىىي ۋەلە ٔبھبٍىتي ٔبٍِىك ئەضىرىذە ثبٍب« ئەي ئىطتىئبة » ئبثذىٍجەررٔىڭ 
 :جبٍٔىك ھبٌذا ئىپبدىٍەپ ثېرىذۇ

ئۆِەر ثىٓ خەتتبة ثىر وۈٔي ٌەثىذ ثىٓ رەثىئبدىٓ ٍېڭي ٍبزغبْ غېئىرٌىرىٕي ئولۇپ 
ثېرىػىٕي ضوراٍذۇ. ٌەثىذ ثىٓ رەثىئب جبھىٍىَەت غبئىرٌىرىٕىڭ ئەڭ ِەغھۇرٌىرىذىٓ ثىرى ثوٌۇپ، 

بْ ئەڭ چوڭ ٍەتتە غبئىردىٓ ثىرى ئىذى. ٌەثىذ، ھەزرىتي غېئىرى وەثىٕىڭ تېّىغب ئېطىٍغ
ئۆِەرٔىڭ ثۇ تەٌىپىگە ثەلەرە ضۈرىطىٕي ئولۇظ ئبرلىٍىك جبۋاپ ثېرىذۇ. ئۇ ثۇ ئبرلىٍىك 

دەپ « ٔېّە ئۈچۈْ ٍبخػي غېئىر ئولۇٍبٌّبش ثوٌۇپ لبٌذىڭ » ھەضطبْ ثىٓ ضبثىتتىٓ 
دەپ جبۋاپ ثەرگىٕىذەن ثىر « ۇٌذى لۇرئبٕٔي وۆرگۀذىٓ وېَىٓ تىٍىُ تۇت» ضوراٌغبٔذا، 

جبۋاپ ثەرگۀىذى. ثىسگە ٍېتىپ وەٌگەْ ِەٌۇِبتالردىٓ، ٌەثىذ ئىّبْ ئېَتمبٔذىٓ وېَىٓ غېئىر 
ٍبزِىغبٍٔىمي، ئۇٔىڭغب ٔىطجەت ثېرىٍگەْ ثىر ثېَىتٕىڭّۇ ئۇٔىڭغب ئبئىت ئەِەضٍىىي ِەٌۇَ 

 .ثوٌّبلتب

ئىطىُ ثىٍەْ ِەغھۇردۇر. ثۇ ئبٍەت دېگەْ « ئبٍەتەي وۇرضي » ئبٍىتي  – 255ضۈرىٕىڭ 
 .دەپّۇ ئبتبٌغبْ« ضۈرەتۇي وۇرضي » ِەزوۇر ضۈرىذە ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ 

ئەز زەھرەۋەٍٓ ) ئىىىي گۇي » ضۈرىطي ثىر ھەدىطتە  ئبٌىئىّراْثەلەرە ضۈرىطي ثىٍەْ 
دەپ ئبتبٌغبْ. ثۇ ئبرلىٍىك لۇرئبْ ئبتٍىك (« ٍبوي ئېچىٍىع ئبٌذىذىىي ئىىىي ئۆضۈٍِۈن 

ضۆز جۀٕىتىذە ئۈٔۈپ چىممبْ ۋە دائىُ ئېچىٍىپ تۇرغبْ ئىىىي ِۇثبرەن گۇي ئىىۀٍىىي ئىّب 
 .لىٍىٕغبْ ثوٌطب وېرەن

ثەلەرە ضۈرىطي لۇرئبٕٔىڭ ئەڭ ئۇزۇْ ضۈرىطي ثوٌۇپ، ھەَ ئبٍەت ضبٔي، ھەَ ِۇضھبپتب 
ت تبپمبْ ئبٍەتتىٓ تەروى 286ئىگٍىگەْ ثەت ضبٔي جەھەتتىٓ ئېغىر ضبٌّبلٕي تۇتىذۇ. ضۈرە 

ثەتٕي ئىگىٍەٍذۇ. ثۇ تەخّىٕەْ لۇرئبٕٔىڭ ئوْ  50ثوٌۇپ، ئۆٌچەٍِىه ثېطىٍغبْ ِۇضھبثالردە 
، ٔىطب، ِبئىذە، ئۀئبَ، ئەئراف، ئبٌىئىّراْئىىىىذەْ ثىرىگە توغرا وېٍىذۇ. لۇرئبٔذا ثەلەرە، 

ٔفبي ئۀفبٌۋە تەۋثە ضۈرىطىذىٓ ئىجبرەت ٍەتتە ئۇزۇْ ضۈرە ثبر. ضبئىذ ثىٓ جۇثەٍر ئە
ضۈرىطىٕىڭ ئورٔىغب ٍۇٔۇش ضۈرىطىٕي لوٍىذۇ. ثەلەرە ضۈرىطي ھەجىُ جەھەتتىٕال لۇرئبٔذىىي 

ٔبزىً  ئەڭ ئۇزۇْ ضۈرە ثوٌۇپال لبٌّبضتىٓ، ٔبزىً ثوٌۇظ ۋالتي جەھەتتىّٕۇ ئەڭ ئۇزۇْ ۋالىتتب
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 ثوٌغبْ ضۈرىذۇر. توٌۇق ٔبزىً ثوٌغبْ ِۇددىتي ھەلمىذە ھەر خىً لبراغالر ِەۋجۇت ثوٌۇپ،

ئوْ ٍىٍغب ٍېٍَغبْ ۋالىت ئىچىذە تبِبِالٔغبْ. ئەگەر لۇرئبٔذا ئەڭ  –غۇٔذالتىّۇ ثەظ 

ئبٍىتي ئىىۀٍىىىٕي ۋەٍبوي ئۆضۈَ  – 281ئبخىرىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەتٕىڭ، ثۇ ضۈرىٕىڭ 

ئبٍەتٍەر ئىىۀٍىىىٕي ئىٍگىرى ضۈرگۈچىٍەرٔىڭ  – 280 – 275ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ 
ٍىٍٍىك دەۋرٔي ئۆز  10ثوٌطب، ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ِۇددىتي ِەدىٕىذىىي لبرىػي توغرا 
 .ئىچىگە ئبٌىذۇ

ضۈرە ھەجىُ جەھەتتىٓ چوڭ ثوٌۇظ ثىٍەْ ثىرگە، لۇرئبٔذىىي ضۈرىٍەر ئىچىذە، ئۆز 
 .ئىچىگە ئبٌغبْ تېّب رەڭذارٌىمي جەھەتتىّٕۇ ثىرىٕچي ئورۇٔذا تۇرىذۇ

ي ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ. روزا تۇتۇغٕي پەرز ثەلەرە ضۈرىطي ھىجرەتٕىڭ ثىرىٕچي ٍىٍ
لىٍغبْ ئبٍەت ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌّبلتب. ثۇٔىڭغب ئبضبضالٔغبٔذا، روزا پەرز لىٍىٕىػتىٓ ثۇرۇْ 
ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌّبلتب. ھەزرىتي ئبئىػە، ثۇ ضۈرە ٔبزىً ثوٌغبْ ِەزگىٍذە 

ىذىىي ۋالتىذا ھەزرىتي ئبئىػۀىڭ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۆٍىذە ئىىۀٍىىىٕي ئېَتمبْ. ِەوى
رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ چبً ئىچىۈزۈٌگۀٍىىي، ھىجرەتٕىڭ ثىرىٕچي ٍىٍي غەۋۋاي ئېَىذىٓ ثبغالپ 
رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ِەدىٕىذە تولمۇز ٍىً ثىرگە ٍبغىغبٍٔىمي ھەِىّىسگە ِەٌۇَ. ھەزرىتي 

ٍىذا ٔبزىً ثوٌۇغمب ئبئىػۀىڭ ثۇ گۇۋاھٍىمىّۇ، ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ھىجرەتٕىڭ ثىرىٕچي ٍى
 .ثبغٍىغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىذۇ

ثەلەرە ضۈرىطىٕي ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ تۇٔجي ضۈرە دەپ لبراٍذىغبٔالر ِۇتٍەق وۆپ 
ضبٍٔىمٕي ئىگىٍەٍذۇ. ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ِۇددىتي ئەڭ ئبز دېگۀذىّۇ ثەظ ٍىً 

ٍەتٍىرىگە ئبضبضەْ ضەوىىس داۋاِالغمبْ. ثۇ ِۇددەتٕي ئبٌتە، ھەتتب ھەجگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ئب
ٍىٍغب چىمىرىػّۇ ِۇِىىٓ. ئىجٓ ئبثجبضتىٓ ٔەلىً لىٍىٕغبْ ئىىىي رىۋاٍەتتىٓ ثىرضىذە، 

ئبٍىتي لۇرئبٕٔىڭ ئەڭ ئبخىرىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍىتي ثوٌۇپ، ۋىذا ھەججىذە  – 281ضۈرىٕىڭ 
 .لۇرثبْ ھېَىتٕىڭ ثىرىٕچي وۈٔي ٔبزىً ثوٌغبْ

ئۀفبي ضۈرىطي ئبرىطىغب  –ئورۇٔذا، ِۇتەففىفىٓ  – 87ھەزرىتي ئوضّبْ تەرتىۋىذە

ئۀفبي ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ ثوٌۇپ،  –تىسىٍغبْ. ئىجٓ ئبثجبش تەرتىۋىذىّۇ ِۇتەففىفىٓ 

 – 86ئورۇٔغب ٍەرٌەغتۈرۈٌگەْ. ئىّبَ جبفەر تەرتىۋىذە ٍۇلىرىذىىي ضۈرىٍەر ئبرىطىذا  – 84
ٔذا، دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي تەرتىپٍەرٔىڭ ھەِّىطىذە ئورۇٔغب تىسىٍغبْ. ثۇٔىڭغب ئبضبضالٔغب

ئۀفبي ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ ٍەر ئبٌذىٕمي ضۈرە ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا  –ِۇتەففىفىٓ 

ئۀفبي ئبرىطي ھبزىرچە ثۇ ضۈرە ئۈچۈْ ِۇۋاپىك ثوٌطب  –توغرا ئەِەضتەن تۇرىذۇ. تەغبثۇْ 
 .وېرەن

 :ثەظ ٔولتىغب ٍىغىٕچبلالغمب ثوٌىذۇضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطىٕي تۆۋۀذىىي 
 ئېتىمبد .1
 ضەِىّىَەت .2
 ئىجبدەت .3
 ٔۇثۇۋۋەت .4
 ٍەھۇدىٍَىػىع .5
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 !ضەْ تىٍىگەْ ھىذاٍەتتۇر وىتبةِبٔب ثۇ  –ئي ھىذاٍەت تەٌەپ لىٍغۇچي 

دېگەْ « ثىسٔي توغرا ٍوٌغب ثبغٍىغىٓ » ثۇ ضۈرىٕىڭ ئبٌذىٕمي ئبٍىتي خۇددى فبتىھەدىىي 
ۀي ثۀذىٕىڭ ئبٌالھ لب لىٍغبْ ھىذاٍەت تىٍىىىگە، ئبٌالھ ثۇ دۇئبٔىڭ جبۋاثىغب ئوخػبٍذۇ. ٍ

 :ضۈرىٕىڭ ثبغٍىٕىػىذا ِۇٔذاق جبۋاپ ثەرِەوتە

 َذِلَك اْلِكَتاُب ََل رَْيَب ِفيِو ُىًدى لِْلُمتَِّقنيَ 
، تەلۋادارالرغب ٍېتەوچىذۇر ئۆزىذە ھېچمبٔذاق غۈثھە ثوٌّىغبْ ثۇ وىتبثتب )ٍۀي لۇرئبْ( »

 ( »2  .) 
برلىٍىك خۇددى، ئي ثۀذەَ ضەْ ھىذاٍەت تىٍەۋاتبِطەْ؟ ِبٔب ثۇ لۇرئبْ ضېٕىڭ ثۇ ئ

دۇئبٍىڭغب ثېرىٍگەْ جبۋاپتۇر، ھىذاٍەتٕىڭ دەي ئۆزىذۇر. ئىالھي ثىر ٍېتەوچىذۇر. ثۇ ٍېتەوچي 
ھەِراھٍىمىذا ھبٍبت ضەپىرىڭٕي داۋاِالغتۇر. ئەگەر ِۇغۇٔذاق لىٍطبڭ، ٍوٌٕىڭ ئبخىرىذا 

ٍېتىپ ثبرىطەْ. ئەگەر ئۇٔذاق لىٍّىطبڭ، زىَبْ تبرتىطەْ، زاالٌەتىە جۀٕەت ئىػىىىگە 
چۈغىطەْ. ٍوٌٕي ئبداغتۇرۇپ لوٍغبٔالر جۀٕەتىە ثبراٌّبٍذۇ. جۀٕەتىە ٍېتىپ ثبراٌّبضٍىك، 
جەھۀٕەِگە وىرىع دېگۀٍىىتۇر. دېّىطىّۇ ثىر ئۇچي جۀٕەتىە تۇتبغّىغبْ ثىر ٍوٌّۇ ۋە 

 .طّىذۇر، دېّەوتەضەپەرِۇ جەھۀٕەِٕىڭ ثىر لى
لوٌىذا لۇرئبٔذىٓ ئىجبرەت ثىر ھىذاٍەت ٍېتەوچىطي تۇرۇپ، ثبغمب ٍەرٌەردىٓ ھىذاٍەت 

ھىذاٍەت تىٍىىىگە ئىجبۋەت لىٍىٕغبْ جبۋاپ  ئىسدىگۈچي، ٍبوي لوٌىذا تۇتمبْ لۇرئبٕٔىڭ
ئىىۀٍىىىٕي وۆرِىگەْ ۋە ٍۀە ئبٌالھ تىٓ ھىذاٍەت تىٍەۋاتمبٔالرٔىڭ ھبٌي، خۇددى 

ۈزۈن ثۇاللٕىڭ ثوٍىذا تۇرۇپ ئۇضطۇزٌىمتىٓ چبڭمبپ وەتىەْ وىػىٕىڭ ھبٌىغب ئوخػبٍذۇ. ضۈپط
ثۇٔذاق لىٍغۇچي ٍبوي ھىذاٍەت تەٌەپ لىٍغبٔذەن لىٍىپ چىٓ دىٍىذىٓ ھىذاٍەت 
تىٍىّەٍۋاتمبْ ۋەٍبوي ٔېّە تىٍەۋاتمبٍٔىمىٕي ثىٍّەً تىٍەۋاتمبْ، ٍبوي تىٍەوتە ضەِىّىٌ 

بْ ٔەرضىطىٕىڭ ِبھىَىتىذىٓ ثىخەۋەر ثوٌطب وېرەن. ثۇ ئېھتىّبٌالرٔىڭ ثوٌّىغبْ ۋەٍبوي تىٍەۋاتم

 .ثىرىذىٓ خەتەرٌىه –ھەر ثىرى، ثىر 
فبتىھە ثىٍەْ ثەلەرە ضۈرىطي ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەت، ھىذاٍەت تەٌىپي ۋە ثۇ تەٌەپٕىڭ 

ىٓ ئىجبۋىتي ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبٍذۇ. ئىىىي ضۈرە ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەت ٔولتىٍىرىذ
ٔىڭ لبٍطي «غەزەپىڭگە ئۇچرىغبٔالرٔىڭ ٍوٌي » ٍۀە ثىرضي، فبتىھە ضۈرىطىٕىڭ ئبخىرىذىىي 

ٍوي ئىىۀٍىىي ثەلەرە ضۈرىطىذە وۆرضىتىپ ثېرىٍگەْ. غەزەپىە ئۇچرىغبٔالرٔىڭ ٍوٌىذىٓ 
ِبڭّبضٍىك ئۈچۈْ، ئۇالرٔىڭ ٍوٌىٕي ثىٍىع الزىُ. لۇرئبْ ِبٔب ثۇ ِەٌۇِبتٕي ثەلەرە ضۈرىطىذە 

بْ لىٍىذۇ. ۋەھىَٕي ٍەتىۈزۈظ ئبِبٔىتي تبپػۇرۇٌغبْ ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ ٍەھۇدىٍَىػىػي، ثبٍ
 .غەزەپىە ئۇچرىغبٔالرٔىڭ ٍوٌىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر ئىجرەت ھېىبٍىطىذۇر

لۇرئبٕٔىڭ ئەڭ ئۇزۇْ ضۈرىٍىرىذىٓ ثىرضي ثەلەرە ضۈرىطي ثوٌۇپ، لۇرئبٕٔىڭ وىچىه 
ئۈچۈْ فبتىھەدىٓ وېَىٓ ثۇ ضۈرىٕىڭ تىسىٍغبٍٔىمي  وۆزٔىىىگە ئوخػبٍذۇ. ِۇضھبثتب ٔېّە

ھەلمىذە ئېٕىك ِەٌۇِبت ٍوق. ثەزىٍەر ِۇضھبثتىىي تەرتىپٕىڭ ئۇزۇٔذىٓ لىطمىغب لبراپ 
تىسىٍغبٍٔىمىٕي ئىٍگىرى ضۈرگەْ. ٌېىىٓ ثۇٔي ھەر ضۈرە تەضتىمٍىّبٍذۇ. ثىسٔىڭچە، فبتىھە 

ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ِەزِۇْ ضەۋەثىذىٓ  ضۈرىطىذىٓ وېَىٕال ثەلەرە ضۈرىطىٕىڭ تىسىٍىػي، ئۇ
ئبٍىتي ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ ٍەھۇدىٍَىػىع  116ئبٍەتٍىه ثۇ ضۈرىٕىڭ  286ثوٌطب وېرەن. 
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جەرٍبٔىغب ئبٍرىٍغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ئۈِّەتٕي وۈتۈپ تۇرغبْ ئەڭ چوڭ خەتەرٔىڭ ثۇ ئىىۀٍىىىگە 

مب ئبٌّىغبٔذا، پۈتۈٍٔەً ئبٍىتىذىٓ ھېطبث – 7ۋە  6وىػىٕىڭ دىممەت ٔەزرىٕي ئبغذۇرىذۇ. 
 .لىٍىذۇ خىتبةئىّبْ ئېَتمبْ ٍبوي ئىّبْ ئېَتمبٔذەن وۆرۈٔگۀٍەرگە 

 22، ِۇٔبپىمالرغب ِۇٔبضىۋەتٍىه 2، وبپىرالرغب ِۇٔبضىۋەتٍىه 5ِۇئّىٍٕەرگە ِۇٔبضىۋەتٍىه 
 ئبٍەت ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ. ثۇ تەلطىّبت ھەلىمەتەْ چوڭمۇر ِۀىگە. ضۈرىٕىڭ ثبغٍىٕىػىذا
ٍەر ئبٌغبْ ِۇئّىٍٕەرگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثەظ ئبٍەتٍىه ثۆٌەن، ھىذاٍەت ٍېتەوچىطي ضۈپىتىذە 
لۇرئبٕٔي ئىػبرەت لىٍىپ ضۆز ثبغالٍذۇ. ثۇ ثۆٌەوتە ئىّبْ ۋە ئەِەي ثىرٌىىتە تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. 

ٍبْ لوٍۇٌغبْ ھبٌذا تىٍغب  –غەٍجىە ۋە ئبخىرەتىە ئىّبْ ثىٍەْ ٔبِبز ۋە ئىٕفبق ٍبّٔۇ 
ىٕغبْ ثوٌۇپ، ثۇالر ھىذاٍەت ئۈضتىذە ثوٌۇغٕىڭ غەرتىذۇر. ٔىجبدٌىممب ئېرىػىع ھىذاٍەتىە ئېٍ

 .ئېرىػىۈچىٍەرٔىڭ ھەلمىذۇر
دەضٍەپىي ثەظ ئبٍەتتىٓ وېَىٓ وبپىرالر ھەلمىذە ئىىىي ئبٍەت وېٍىذۇ. ثۇ ئبٍەتٍەر 

گەْ وبپىرالردۇر. ئىػبرەت لىٍغبْ وبپىرالر، ئىّبْ دەۋىتىگە لەتئىٍَىه ثىٍەْ رەت جبۋاثي ثەر
ثۇٔىڭ ٔەتىجىطىذە ئۇالرٔىڭ لەٌجي ِۆھۈرٌۀگەْ. چۈٔىي ئۇالر ئىٕىبر لىٍىػٕي ئبدىتىگە 
ئبٍالٔذۇرىۋاٌغبٔىذى. ئەگەر لىَبِەتىىچە ئۆِرى ثوٌغبْ تەلذىردىّۇ، ئۇالرٔىڭ لىَبِەتىىچە 

ٕبٍىتىٕىڭ ئىٕىبر لىٍىػتب چىڭ تۇرىذىغبٍٔىمي ئېٕىك. ثۇ ضەۋەپتىٓ ئۇالرٔىڭ لەٌجٍىرى، جى
 .دەٌىٍي ضۈپىتىذە ئېچىٍىذىغبْ لىَبِەتىىچە ِۆھۈرٌۀگەْ

ئبٍەتٍىه ثىر ثۆٌەن ثبٍبْ لىٍىٕغبْ.  22ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِۇٔبپىمالرغب ِۇٔبضىۋەتٍىه 
ئبٍەتٕىڭ وېٍىىػي ھەلىمەتەْ  22وبپىرالر ھەلمىذە ئىىىي ئبٍەت، ئەِّب ِۇٔبپىمالر ھەلمىذە 

ئبٍەتٍەردە ِۇٔبپىمالرٔىڭ خبراوتېرى ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ئبضبضەْ  وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ. ثۇ
دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي ۋەھىٌ ِۇھبتبثٍىرى ئبرىطىذىىي ِۇٔبپىمالر ئبرلىٍىك، ثبرٌىك 

 .دەۋرٌەردىىي ِۇٔبپىمالر تەضۋىرٌۀگەْ

 تەۋثە ثىٍەْ ئبدەَ، ھەضەت ثىٍەْ غەٍتبْ ثوٌۇظ

ئىجٍىص لىططىطي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ.  –بدەَ ئبٍەتٍىرى ئبرىطىذا ئ – 39 – 30ضۈرىٕىڭ 
لىططىٕىڭ ثبظ لەھرىّبْ ثوٌغبْ ئبدەَ گۇٔبھىٕي ئېتىراپ لىٍىپ ئبدەَ ثوٌۇغٕىڭ؛ ئىجٍىص 
گۇٔبھىذا چىڭ تۇرۇپ غەٍتبْ ثوٌۇغٕىڭ ضىّۋوٌىذۇر. لىططىذە ئبدەَ ۋە غەٍتبْ ئبرلىٍىك، 

ٍىٕغبْ. ثۇ لىططە ئبرلىٍىك، ئبٌالھ خبتبٌىمىٕي ثىٍىع ۋە خبتبٌىمىذا چىڭ تۇرۇظ ئبضبضىٌ تېّب لى
ئىٕطبٔذىٓ خبتبٌىك ئۆتىۈزِەضٍىىٕي تەٌەپ لىٍّبٍۋاتىذۇ. چۈٔىي ئبدەِٕىڭ ئۆتىۈٔچي 
جۀٕىتىذىّۇ ئېّتىھبْ لىٍىٕغبْ ثىر دەرەخ ثوٌغبْ ٍەردە، جۀٕەت ثوٌّىغبْ دۇَٔبدا ھبٍبت 

ّەوتە. ئبدەَ، ئىٕطبٔغب؛ ثىٍەْ توٌۇپ تبغمبٔذۇر، دې« دەرەخٍىرى » ثبغتىٓ ئبٍبغ ئېّتىھبْ 

چېگراغب؛ غەٍتبْ،  –ٍېمىٍٕىػىع چەوٍۀگەْ دەرەخ، ئبٌالھ ئىٕطبْ ئۈچۈْ ثەٌگىٍىگەْ چەن 

خبھىػىغب ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇ. ثۇ لىططە ئبرلىٍىك تەۋثە  –ئىٕطبٕٔىڭ ئبزدۇرغۇچي ٔەپطي 
ھ ئىٕطبٔذىٓ ٍوٌىٕىڭ ھەر دائىُ ئوچۇق ئىىۀٍىىىذىٓ ئىجبرەت خوغخەۋەر ثېرىٍّەوتە. ئبٌال

خبتبٌىك ضبدىر لىٍّبضٍىمىٕي وۈتّەٍذۇ. ئەوطىچە، ئىٕطبٔذىٓ خبتبٌىمىٕي ئېتىراپ لىٍىپ، 
 .ِەغپىرەت تىٍەغىە ٍۈزٌىٕىػىٕي وۈتّەوتە



 

 310 

ئىجٍىص لىططىطىذىٓ وېَىٓ ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ ٍەھۇدىٍَىػىع  –ضۈرىذە ئبدەَ 
جەرٍبٔي ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئبٌذىذا ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ. ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ ٍەھۇدىٍَىػىع  جەرٍبٔي

ئىجٍىص لىططىطي ئبرىطىذا ثىۋاضتە ثىر ِۇٔبضىۋەت ثبر. ئىجٍىص  –تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئبدەَ 
ئبدەِگە لبٔذاق ھەضەت لىٍغبْ ثوٌطب، ِەدىٕىذىىي ٍەھۇدىَالرِۇ رەضۇٌۇٌالھمب غۇٔذاق 

دەپ « ۈْ ِەْ ئۇٔىڭذىٓ ئۈضت» ھەضەت لىٍغبٔىذى. ئىجٍىص ھەضەت لىٍىػىٕىڭ ضەۋەثىٕي 
وۆرضەتىۀذەن، ٍەھۇدىَالرِۇ ِبٔب غۇٔذاق ثىر ضەۋەپ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھمب ھەضەت لىٍغبٔىذى. 
ئىجٍىص ئبٌالھ ٔىڭ رەھّىتىذىٓ ٍىراق لىٍىٕىع ثەدىٍىگە ئبدەِگە ضەجذە لىٍّبضٍىمتب چىڭ 

ّبْ تۇرغبٔذەن، ٍەھۇدىَالرِۇ ئبٌالھ ٔىڭ غەزىپىگە دۇچبر ثوٌۇظ ثەدىٍىگە رەضۇٌۇٌالھمب ئى
ئېَتّىغبٔىذى. ئبٌالھ، خۇددى ئېٍېّېٕېتٍىك وېٍىپ چىمىع جەھەتتىٓ توپىذىٓ ٍبراتمبْ 
ئبدەِٕي، ئوتتىٓ ٍبراتمبْ غەٍتبٔذىٓ ئۈضتۈْ تۇتمبٔذەن، ِۇئّىٍٕەر ئىچىذىٓ تبٌٍىغبْ ٍېتىُ 

ئبٌالھ ٔىڭ ئوغۇٌٍىرى ۋە ٍبخػي » ۋە « تبٌالٔغبْ ِىٍٍەت » ِۇھەِّەدٔىّۇ، ئۆزٌىرىٕي 
تەۋثە، ئبٌالھ ٔي ثۇ تۆھّەتٍەردىٓ پبن دەپ ثىٍىّىس ( دەپ داۋا « ) ثۀذىٍىرى وۆرگەْ 

 .لىٍغبْ ٍەھۇدىَالردىٓ ئۈضتۈْ لىٍغبٔىذى

 – 30ئىجٍىص لىططىطي ثبغالٔغبْ  –ئبٍىتىذىٓ ثبغٍىٕىپ، ئبدەَ  – 8ثەلەرە ضۈرىطىٕىڭ 

 –ضىٍىطي، ئبضبضەْ ئبدەَ ئبٍەتىىچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمتب تىٍغب ئېٍىٕغبْ ٔىفبق ۋە ِۇٔبپىمٍىك ِە
ئىجٍىص لىططىطي ۋە ٍەھۇدىٍَەغىەْ ثۀي ئىطرائىً لىططىٍىرى ثىٍەْ ثىۋاضتە 
ِۇٔبضىۋەتٍىه. ثەلەرە ضۈرىطىٕىڭ ثېػىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ِۇٔبپىمالرٔىڭ، ٍەھۇدىَالرٔىڭ 

تٍىه ِۇٔبپىمٍىرى ثوٌۇظ ئېھتىّبٌي وۈچٍۈن. ثىسگىچە ٍېتىپ وەٌگەْ ٔۇزۇي ضەۋەثىگە ِۇٔبضىۋە
رىۋاٍەتٍەرِۇ ثۇٔي تەضتىمالٍذۇ. چۈٔىي ثۇ ئبٍەتٍەر ٔبزىً ثوٌغبْ ِەزگىً، ھىجرەتتىٓ ئۇزۇْ 

» ئۆتّىگەْ ۋالىتمب توغرا وېٍىذۇ. رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ِەدىٕىذىىي ٍەھۇدىٌ لەثىٍىٍىرى ئبرىطىذا 
ٍىػىّي وې« ھۇجۇَ لىٍىػّبضٍىك » ئەھذىٕبِىطي تۈزۈٌگۀىذى. ثۇ ۋەضىمە ثىر خىً « ۋەضىمە 

ھېطبثٍىٕبتتي. ٍەھۇدىَالر لبراٍِىك لىٍىپ ثۇ ئەھذىٕي ثۇزۇغٕي خبٌىّبٍتتي. ٌېىىٓ، ضبِبٕٔىڭ 
تېگىذىٓ ضۇ ٍۈگۈرتۈپ، ِۇھەِّەدى دەۋەتىە لبرغي چىمىػتىٓ ٍبّٔىغبْ ثوٌۇپ، ثۇ لىٍّىػي 

 .دەي ِۇٔبپىمٍىك ئىذى
ثۇ ٔىفبلٕي پبظ لىٍىذۇ.  ثەلەرە ضۈرىطي، ِۇٔبپىمالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثۆٌىىي ئبرلىٍىك

ئىجٍىص لىططىطي ئبرلىٍىك، ٍب  –ثەلەرە ضۈرىطي ٍەھۇدىٌ ِۇٔبپىمٍىرىٕىڭ ئبٌذىغب ئبدەَ 
تەۋثە لىٍىپ ئبدەِگە ئوخػبظ ئبدەَ ثوٌۇظ، ٍبوي ٔىفبلٍىرىذا چىڭ تۇرۇپ غەٍتبْ ثوٌۇغتىٓ 

 .ئىجبرەت ئىىىي تبٌالغٕي لوٍىذۇ
ۋە ِۇضب ئبرىطىذا ئورتبق ثىر ٔولتب ثبر. ٍۀي،  ضۈرىذە لىططىٍىرى ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئبدەَ

ئبدەَ ئىالھي چەوٍىّىٕي دەپطۀذە لىٍىپ گۇٔبھ ئۆتىۈزىذۇ ۋە تەۋەثە لىٍىپ ٍولۇتۇپ لوٍغبْ 
جۀٕىتىٕي لبٍتىذىٓ تبپىذۇ. ِۇضب ثىر لبزا ضەۋەثىذىٓ جىٕبٍەت ضبدىر لىٍىذۇ ۋە تەۋثىطي 

 .ٔي ثەخع ئېتىذۇ« ٍەدى ثەٍسا ) ٔۇرٌۇق لوي ( » ئۇٔىڭغب ثىر 

 !ٍەھۇدىٍَەغّەڭالر –ثەلەرە ضۈرىطىٕىڭ ئبضبضىٌ تېّىطي  
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ئبٌذىّىسغب  خىتبةئبٍەتتە تۇٍۇلطىس غۇ  – 40ئىجٍىص لىططىطي ئبخىرالغمبْ  –ئبدەَ  
ثېرىٍگەْ ئبٍەتتە ئۇالرغب لبرىتب تۆۋۀذىىي  خىتبةثۇ «. ئي ثۀي ئىطرائىً! » چىمىذۇ: 

 :ئەضىەرتىع تىٍغب ئېٍىٕغبْ

ا َبِِن ِإْسَرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِِتَ الَِِّت أَنْػَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا بَِعْهِدي أُوِؼ بَِعْهدُِكْم َوِإيَّاَي يَ 
 فَاْرَىُبوفِ 

ئي ئطرائىً ئەۋالدى! ئۆز ۋالتىذا ِېٕىڭ ضىٍەرگە ثەرگەْ ٔېّىتىّٕي ٍبد ئېتىڭالر، ِبڭب  »
ٍىّەْ، ِۀذىٕال ّٔۇ ضىٍەرگە لىٍغبْ ۋەدەِگە ۋاپب لىثەرگەْ ۋەدەڭالرغب ۋاپب لىٍىڭالر، ِە

 (. 40« ) لورلۇڭالر 

ثىر  –ثىٍەْ ثبغٍىغبْ ۋە لىٍغبْ خبتبٌىمٍىرى ثىرِۇ  خىتبةدېگەْ « ئي ثۀي ئىطرائىً!  »
ٍۈزىگە ضېٍىٕغبْ ئبٍەتٍەرٔىڭ ِۇھبتبثٍىرى ئۆٌۈپ تۈگىگەْ، تبرىخمب تېّب ثوٌغبْ ثۀي 

ىٌ ٔبزىً ثوٌىۋاتمبْ ِەزگىٍذە ٍبغبۋاتمبْ ٍەھۇدىَالردۇر. لۇرئبْ ئىطرائىً ئەِەش. دەي ۋەھ
ھېچمبٔذاق ئېتىراز لىٍّبضتىٓ، ھېچمبٔذاق ئىسدۀّەضتىٓ ئەجذادٌىرىٕىڭ ئىسىذىٓ ِبڭغبْ 
ٍەھۇدىَالرٔىڭ، ئەجذادٌىرىٕىڭ خبتبٌىمىغب ھەِتبۋاق ثوٌغبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍّبلتب. ئۇالرٔي، 

ذىٓ ٔەضىٍگە ٍەتىۈزۈپ وەٌگەْ خبتبٌىمٍىرىٕىڭ ثبظ ٔەچچە ئەضىردىٓ ثۇٍبْ ٔەضىٍ
جىٕبٍەتچىطي دەپ ئەٍىپٍىّەوتە. ئۇالرِۇ ثۇ ئەٍىپٍەغىە لبرىتب ھېچمبٔذاق ثىر ئېتىراز 

ئۇالر ئەجذادٌىرىّىسٔىڭ لىٍغبْ ئىػي » ثىٍذۈرەٌّىگەْ. تبرىخ ِەدىٕە ٍەھۇدىٍَىرىٕىڭ 
 .دېگۀذەن ثىر ئېتىرازٔي لەٍت لىٍّىغبْ«  ئىذى، ثىس غۇ ٍبوي ثۇ ٔولتىذا ئۇالرغب لوغۇٌّبٍّىس

ثۇ ثۆٌەوتە ِۇضۇٌّبْ ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ ٍەھۇدىٍَىػىع جەرٍبٔي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ. ثۇ 
ئبرلىٍىك، ئي ئۈِّەتي ِۇھەِّەد! ٍەھۇدىٍَىػىع پەلەت ئىجرأي ِىٍٍىتىگە خبش ئىٍٍەت 

ِۇ ئۇالرغب ئوخػبظ ثوٌىطىٍەر. ئەِەش. ئەگەر ضىٍەرِۇ ئۇالرٔىڭ لىٍغبٍٔىرىٕي لىٍطبڭالر، ضىٍەر
ئەگەر ٍەھۇدىٍَىػىػٕي خبٌىّىطبڭالر، ئۇالرٔي ٍەھۇدىٍَەغتۈرگەْ خۇضۇضالردىٓ ھەزەر 

 .ئەٍٍەڭالر، دېَىٍّەوتە
ئبٍىت ۋە  – 116ئبٍىتىذىٓ ثبغالپ،  – 40ثۇ خۇضۇضالرٔي، ثەلەرە ضۈرىطىٕىڭ 

 داۋاِىذىىي ثۆٌەوتە ٍىغىٕچبلٍىغبْ ٔولتىالر تۆۋۀذىىىچە: 
 (. 64، 40. ئبٌالھ لب ثەرگەْ ۋەدىطىذە تۇرِىذى، ھەر لېتىُ ۋەدىطىذىٓ ٍېٕىۋاٌذى ) 1
. ئبٌالھ ٔىڭ ئبٍەتٍىرىٕي دۇَٔبٌىك ِۀپەئەتىە تېگىػىۋەتتي، دىٕٕي ِۇراضىّغب 2

 (.  177، 41ئبٍالٔذۇرۇپ، غەوىٍگە ِەھىۇَ لىٍىپ لوٍذى ) 
 (. 42. ھەلٕي ثبتىً ثىٍەْ ئبرىالغتۇرىۋەتتي ) 3
 (. 43. ئىجبدەتٍەرٔي ئەضٍي ِەلطىتىذىٓ ٍىرالالغتۇرۇپ، ثۇرِىٍىۋەتتي ) 4
. ئېرىػىۀٍىرىٕي تەڭ ثەھرىّبْ ثوٌۇغمب ثۇٍرۇٌغبْ ثوٌطىّۇ، ثۇٔىڭغب ئەِەي لىٍّىذى 5

 (43 .) 
 (. 65، 43. ئبٌالھ ٔىڭ ئەِرىگە ثوٍطۇّٔىذى، چەوٍىّىٍىرىٕي دەپطۀذە لىٍذى ) 6
 (. 44ثوٌۇغٕي تەۋضىَە لىٍىپ، ئۆزٌىرى تەرن لىٍذى ) . ثبغمىالرغب پەزىٍەتٍىه 7
 (. 44. ئەلٍىٕي ئىػٍەتّىذى ) 8
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 (. 47. ئبٌالھ ثەرگەْ ٔېّەتٍەرگە لبرىتب تۇزوورٌۇق لىٍذى ) 9
. ئبٌالھ ٔىڭ ٔەزرىذە ئبالھىذە ئورٔي ثبرٌىمي خبتب چۈغۀچىطي ثىٍىٓ غەپٍەتىە 10

 (. 80، 48چۈِذى ) 
ٔىڭ ئىالھٍىرىغب رىػتە ثبغٍىغىذەن دەرىجىذە ھەۋەش لىٍىػتي . دۈغّۀٍىرىگە، ئۇالر11

 (54 ،92 .) 
. ئبٌالھ ٔي ٍبردىّي ۋە ِۆجىسىٍىرى ثىٍەْ وۆرۈپ تۇرۇپّۇ، ثۇٔىڭغب لبٔبئەت لىٍّبضتىٓ، 12

 (. 55وۆزى ثىٍەْ وۆرِەوچي ثوٌذى ) 
َ لىٍذى . ِەْ ۋە ضەٌۋا لبتبرٌىك ٔېّەتٍەرگە تۇزوورٌۇق لىٍىپ، ئۆز ٔەپطىگە زۇٌۇ13

 (57 .) 
 (. 59.  ھەلىمەتٕي وەٌىّىٍەرگە، وەٌىّىٍەرٔي ضۆز ئوٍٕىغب لۇرثبْ لىٍىۋەتىۀىذى ) 14
. ٍبغىغبْ ِبوبٔالردا دائىُ پبضبت، ئۇرۇظ، ِبٌىّبٔچىٍىك ۋە پىتٕە تېرىپ تۇرغبْ 15

 (60 .) 
ۈغىۀىذى . ئىّبْ ۋە ھۆرٌۈوٕي، پىَبز ۋە ضبِطبلمب ضبتىذىغبْ دەرىجىذە لبرٔىغب دۈَ چ16

 (61 .) 
. ئبٌالھ ِۇضىجەتٍەر ۋە ٔېّەتٍەر ئبرلىٍىك ثەرگەْ ثىػبرەتٍىرىگە وۆزىٕي ٍۇِۇۋاٌغبْ، 17

 (. 61ئىٕىبر لىٍىع پوزىتطىَىطىذە ثوٌغبٔىذى ) 
. ئۆزٌىرىگە ھەلٕي ٍەتىۈزگەْ پەٍغەِجەرٌەرٔي ٍبٌغبٔغب چىمبرغبْ، ھبلبرەتٍىگەْ، 18

 (.  87، 61 ئەزىَەت ٍەتىۈزگەْ، ئۆٌتۈرگۀىذى )
. ئىالھىٌ ئەِىرٌەرٔي ِەلطەتٍىرىگە ئبضبضەْ ئبدا لىٍىػٕىڭ ئورٔىغب، تەپطىالتٍىرى 19

 (.  74 – 67ثىٍەْ ئبۋارە ثوٌۇپ، ئۆزىگە لېَىٕالغتۇرىۋاٌغبٔىذى ) 
. ئبداٌەتٕي ھەِّە وىػىگە ئوخػبظ ئىجرا لىٍىػٕىڭ ئورٔىغب، وىػىگە لبراپ ِۇئبِىٍە 20

 .( 178، 72لىٍغبٔىذى ) 
 (. 75. ئبٌالھ ٔىڭ وبالِىٕي ثىٍىپ تۇرۇپ، ئۆزگەرتىۋەتىۀىذى ) 21
 (. 76. ِۇٔبپىمٍىمٕي دىٕغب ئبٍالٔذۇرىۋاٌغبْ ) 22
الرٔي ئبٌالھ وىتبث. ئبٌالھ ٔىڭ وىتبثىٕي ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍىپ، ئۆزٌىرى ٍېسىۋاٌغبْ 23

ېگىػٍىه ِۇئبِىٍىٕي ثۇ ٔىڭ وىتبثىذىٓ ئۈضتۈْ تۇتمبْ ۋە ئبٌالھ ٔىڭ وىتبثىغب لىٍىػمب ت
 (.  79الرغب وۆرضەتىەْ ) وىتبث

ثىرىٕىڭ  –. ئىچىي ئىختىالپٕي تەپرىمىغە، تەپرىمىٕي لبْ داۋاضىغب ئبٍالٔذۇرۇپ، ثىر 24
 (.  84وىىىردىىىٕي ضىممبْ ) 

. دوضتٍىرىغب دۈغّۀذەن ِۇئبِىٍە لىٍىپ، ٔەپرەتٍىرىٕي ئۆز وىػىٍىرىٕىڭ ئۈضتىگە 25
 (. 85ٍبغذۇرغبٔىذى ) 

. ئۆزٌىرىٕىڭ ئېتىمبدى ئبضبضٍىرىٕي تەضتىمٍىغبْ ثىر ۋەھىٌ وەٌگۀذە، ئېرىمچىٍىك 26
 (. 91، 89لىٍىپ ئۇٔي ئىٕىبر لىٍذى ) 

 (. 90. ھەلىمەتٕي لىسغبٔذى، ئۆزٌىرىگە وەٌّىگەْ ھەلىمەتىە دۈغّەْ ثوٌذى ) 27
 (. 102، 90. غەخطىَىتىٕي ضبتتي ) 28
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ثىس پەلەت » دېَىٍگۀذە، « ً لىٍغبٔغب ئىّبْ ئېَتىڭالر ئبٌالھ تەرىپىذىٓ ٔبزى. » 29
 (.  91دېَىػتي ) « ئۆزىّىسگە ٔبزىً لىٍىٕغبٔغب ئىػىٕىّىس 

. ۋەھىَٕي ھبٍبتىڭالرغب تەدثىمالڭالر دېَىٍگۀذە، تبغمي جەھەتتىٓ ئىتبئەت لىٍغبٔذەن 30
 (.  93وۆرۈٔۈپ، لەٌجي جەھەتتىٓ لبرغي چىمتىالر ) 

 (.  93دى ثۇزۇٌذى، ئبٔذىٓ ئەِەٌٍىرى ثۇزۇٌذى ) . ثبغتب ئېتىمب31
 (. 94. ئبخىرەتتە ئۆزٌىرىگە ئبالھىذە ِۇئبِىٍە لىٍىٕىذىغبٍٔىمي خبَ خىَبٌىغب پبتتي ) 32
. دۇَٔبغب ثېرىٍىپ وېتىػتي، دۇَٔب ھبٍبتىغب ھەددىذىٓ زىَبدە ثىر رىػتە ثىٍەْ 33

 (. 96ثبغالٔذى ) 
ھەزرىتي ِۇھەِّەدوىال ئەِەش، ھەتتب ئۇٔىڭغب . پەلەت ئۆزى ئىچىذىٓ چىمّىغبْ 34

 (. 98ۋەھىٌ ئېٍىپ وەٌگەْ جىجرىئىٍغىّۇ دۈغّەْ ثوٌۇغتي ) 
. ھەزرىتي ِۇضبغب وەٌگەْ ۋەھىَٕىڭ ئەڭ ٍېڭي غەوٍي ثوٌغبْ لۇرئبْ ۋەھىَذىٓ ٍۈز 35

 (.  101ئۆرىذى ) 
 –غىىٍٍىه ھىٍَە . پەٍغەِجەرٌىرىگە ۋە ٍبخػىالرغب لبرىتب تبرىخ ثوٍىٕچە ھەر خىً تە36

 (. 102ٔەٍرەڭ، توزاق، ضۈٍمەضت، ضېھىر ۋە ئەپطۇْ لىٍىع ثىٍەْ ئبۋارە ثوٌذى ) 
. وەٌىّىٍەرٔي ئۆزگەرتىۋەتتي، ضۆزٔي ئۇٍبلمب ئۆرۈپ، ثۇ ٍبلمب چۆرۈپ، تىٍٕي ثۇزۇپ 37

 (.  104تبغٍىذى ) 
 (. 108ذى ) . لۇۋٌۇق لىٍغبْ ثوٌطىّۇ، ئىّبٕٔي ثېرىپ ئورٔىغب وۇپۇرٔي ضېتىۋاٌغبٔى38
. ئۆزٌىرى ئىٕىبر لىٍىع ثىٍەْ وۇپبٍىٍىٕىپ لبٌّبً، ٍۀە ِۇئّىٍٕەرٔىّۇ ئبزدۇرۇغمب 39

 (. 109ئۇرۇٔغبٔىذى ) 
. ٍەھۇدىٌ ثوٌّىغبٔالر جۀٕەتىە وىرەٌّەٍذۇ دېگەْ ضەپطەتىطي ثىٍەْ، ھەلىمەتىە 40

چىّي لىٍىۋاٌذى ِۀطۇپ ثوٌۇغٕىڭ ئورٔىغب، جبِبئەتىە ِۀطۇپ ثوٌۇغٕىڭ ھەلىمەتٕىڭ ئۆٌ
 (111  .) 

ضۈرىذە ِۇضۇٌّبْ ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ لبٔذاق لىٍىپ ٍەھۇدىٍَەغىۀٍىىىٕي تەپطىالتي 
ثىٍەْ ۋە تبرىخي ِىطبٌٍىرى ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍىٕىۋېتىپ، ثىردىٕال تېّب ثبغمب ثىر ِەضىٍىگە 

ئبٍەتٍەر  – 121 – 108ئبٍەتتىٓ ثبغالپ ئەضٍي تېّىغب لبٍتىذۇ. ٌېىىٓ،  – 122ٍۆتىىٍىذۇ. 
ئبرىطىذىىي ثۆٌەن ثىر تېّىذىٓ چەتٕىگەْ ثىر پبراگراف ثوٌۇپ، ثۇ خۇددى ٍەھۇدىَالر 

دېگۀٍىىتۇر. « لىسىُ ضبڭب ئېَتبً، وېٍىٕىُ ضەْ ئبڭال » ھەلمىذىىي ثبرٌىك ثبٍبٔالر ئبرلىٍىك 
 ٍۀي، ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ ٍەھۇدىٍَەغىەْ ئۈِّىتي ھەلمىذە توختبٌغبٔذا، ئەضٍي ِەلطەت

دېَىع ئىذى. « ئبگبھ ثوٌۇڭالر، ٍەھۇدىٍَەغّەڭالر! » ھەزرىتي ِۇھەِّەدٔىڭ ئۈِّىتىگە 
ٍەھۇدىَالر ھەلمىذە توختبٌغبْ ئىىىي ثۆٌەن ئبرىطىغب لىطتۇرۇٌغبْ ۋە ِۇھبتبثي ثىۋاضتە ھبٌذا 

 ئۈِّەتي ِۇھەِّەد ثوٌغبْ ئبرا ثۆٌەوٕىڭ تۇٔجي ئبٍىتي تۆۋۀذىىىچە: 

ـْ تُرِيُدوَف َأْف تَ  ٙمَاِف فَػَقْد َأ ْسأَُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن قَػْبُل َوَمْن يَػَتَبدَِّؿ اْلُكْفَر بِاْْلِ
 َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ 
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، ضىٍەرِۇ تەٌەپ لىٍغبْ ٔەرضىٍەرٔيئۇالر )ٍۀي ٍەھۇدىَالر( ئىٍگىرى ِۇضبدىٓ » 
ٕي وۇفرىغب تېگىػطە، ئۇ ھەلىمەتەْ طىٍەر؟ وىّىي ئىّبٔىتەٌەپ لىٍىۋاتبِپەٍغەِجىرىڭالردىٓ 

 (. 108« )  توغرا ٍوٌذىٓ ئبزغبْ ثوٌىذۇ
ۋە  113ئبٔذىٓ ضۆز ٍەھۇدىَالر ثىٍەْ خىرىطتىَبٔالر ئبرىطىذىىي ِۇٔبزىرىغب وېٍىذۇ ) 

ٔىڭ ئورٔىغب جبِبئىتىٕي «ھەلىمەت » تبالغتب، ھەر ئىىىي تەرەپٕىڭ  –داۋاِي (. ثۇ  دە 
. ھەلىمەتٕي ئىطىّالرغب، ٔەضەپٍەرگە، دىٓ گۇرۇپپىٍىرىغب خبش لوٍغبٍٔىمي ئىّب لىٍىٕىذۇ

 لىٍىۋاٌغىٍي ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي تۆۋۀذىىي ئبٍەت ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىذۇ:

ِن َوَلْن تَػْرَضى َعْنَك اْليَػُهوُد َوََل النََّصاَرى َحَّتَّ تَػتَِّبَع ِملَّتَػُهْم ُقْل ِإفَّ ُىَدى اللَِّو ُىَو اْْلَُدى َولَئِ 
 بَػْعَت أَْىَواَءُىْم بَػْعَد الَِّذي َجاَءَؾ ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّو ِمْن َوِلٍّ َوََل َنِصْيٍ اتػَّ 

ضەْ ٍەھۇدىَالر ۋە ٔبضبراالرٔىڭ دىٕىغب وىرِىگىچە ئۇالر ضۀذىٓ ھەرگىسِۇ رازى 
 ثوٌّبٍذۇ. 

 «.  ٔىڭ ٍوٌىذۇرهللا توغرا ٍوي پەلەت ا »ئېَتمىٕىي، ئۇالرغب 
، ئەگەر ضەْ ئۇالرٔىڭ ٔەپطي ذىٓ وېَىٓ) ِۇتٍەق ھەلىمەتٕىڭ ( ئىٍىّى وەٌگەْ ضبڭب

ٔىڭ ئبزاثىذىٓ لۇتمۇزىذىغبْ ھېچمبٔذاق هللا خبھىػٍىرىغب ئەگىػىذىغبْ ثوٌطبڭ، ضېٕي ا
 .( 120) دوضتّۇ ثوٌّبٍذۇ، ِەدەتىبرِۇ ثوٌّبٍذۇ 

ر ئىچىذە ثۇ ئبٍەتتىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئبٍەت، ثىر ئېتىمبدلب ِۀطۇپ ثوٌغۇچىال
ٍبخػىالرٔىڭّۇ، ٔبچبرالرٔىڭّۇ ثوٌىذىغبٍٔىمىذىٓ ئىجبرەت ھەلىمەتٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ. لۇرئبْ 

لوٍۇق ثىر تبٍبلتب ھەٍذەٍذىغبْ ۋە ئوِۇِىَالغتۇرىۋاٌىذىغبْ ثىر تىً ئۇضٍۇثىٕي  –ھەِّىٕي لبرا 
ىرالال ضۈپۈرۈپ رەت لىٍىذۇ. لۇرئبْ ھەِّىٕي ثىرالال ضۈپۈرۈپ تبغٍىۋەتّەٍذۇ ٍبوي ھەِّىذىٓ ث

لبرىٕي پەرق ئېتىپ ئبٍرىَذىغبْ ثىر ئەلىً  –ئبٌّبٍذۇ. دائىُ تبضمبپ تبٌالٍذىغبْ ۋە ئبق 
ئبٍەت ثىٍەْ ضۆز ئەضٍىذىىي تېّىغب،  – 122ثەرپب لىٍىذۇ. ثۇ ئبٍەتّۇ دەي ثۇالردىٓ ثىرضي. 

ي ئىجراھىُ ثىٍەْ ٍۀي ثۀي ئىطرائىً ھەلمىذىىي ثبٍبٔالرغب لبٍتىذۇ. ٌېىىٓ ئبرلىذىٕال ھەزرىت
داۋاٍِىػىذۇ. چۈٔىي ٍەھۇدىَالرِۇ، ِۇغرىىالرِۇ ھەزرىتي ئىجراھىّٕي ضۈٍئىطتىّبي لىٍىۋاتمبْ 
ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ئېتىمبد ٔولتىطىذىٓ ئۆزٌىرىٕىڭ ئەجذادى ئىىۀٍىىىٕي داۋا لىٍىپ، ئۆزىٕي 

ٍەھۇدىَالرٔي جبْ  ھەزرىتي ئىجراھىّٕىڭ دىٕىغب ٔىطجەت لىٍىۋاتمبٔىذى. لۇرئبْ دەي ثۇ ٔولتىذا
ٍېرىذىٓ تۇتۇپ، لىجٍىٕىڭ لۇددۇضتىٓ وەثىگە ئۆزگەرتىٍىػىٕي ئىّب لىٍىپ، وەثىٕي ھەزرىتي 

(. ئبٔذىٓ ھەزرىتي  129 – 125ئىجراھىّٕىڭ لبٍتىذىٓ ثىٕب لىٍىػىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ ) 
ىذە ۋەدە ئىجراھىّٕىڭ ۋە ھەزرىتي ٍبلۇثٕىڭ ٔەضٍىذىٓ تەۋھىذوە ضبدىك ثوٌىذىغبٍٔىمٍىرى ھەلم

(. ئەجذادى ثىٍەْ ِبختبٔغبٔالرغب ضەِىّىٌ ثىر  133 – 132ئبٌغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ ) 
 ئەضىەرتىع ضۈپىتىذە لۇرئبْ ِۇٔذاق دەٍذۇ:

 تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َْلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوََل ُتْسأَُلوَف َعمَّا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 

تىەْ ثىر ئۈِّەتتۇر، ئۇالرٔىڭ ئەِەٌٍىرى ئۆزٌىرى ئۈچۈٔذۇر. ضىٍەرٔىڭ ئۇالر ئۆ» 
 .( 134« ) ئەِەٌىڭالر ئۆزۈڭالر ئۈچۈٔذۇر، ئۇالرٔىڭ لىٍّىػىغب ضىٍەر جبۋاثىبر ئەِەش 
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ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ثۆٌەوٍەردە، ٍەھۇدىَالرٔىڭ ثىھۇدە ۋە ھەلطىس تەوەثجۇرٌىمي ۋە 
(. ئبٔذىٓ لىجٍىٕىڭ لۇددۇضتىٓ وەثىگە ئۆزگەرتىٍىػي  141 – 135وىجىرٌىرى تىٍغب ئېٍىٕىذۇ ) 

ۋە داۋاِي (، ھەر ئۈِّەتٕىڭ ثىر لىجٍىطي ثوٌغبٍٔىمي ئەضىەرتىٍىذۇ  142ثبٍبْ لىٍىٕىپ ) 
(. ِۇھىُ ثوٌغبْ  177(. ثەدۀٕىڭ لبٍطي تەرەپىە ٍۈزٌۀگۀٍىىي ِۇھىُ ئەِەش )  148) 

( ثوٌۇپ، ثۇ ثۆٌەوتە  152 – 149ٍۈزٌۀّىگۀٍىىي )  –ٔەرضە، لەٌجٕىڭ ئبٌالھ لب ٍۈزٌىٕىپ 
 ھەلىمي ٍبخػي ئەِەٌٕىڭ ئېٕىمٍىّىطي ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ:

ـِ لَْيَس اْلِبَّ َأْف تُػَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِؽ َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبَّ َمْن َآَمَن بِاللَِّو َواْليَػوْ 
َكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيّْنَي َوَآَتى اْلَماَؿ َعَلى ُحبِّْو َذِوي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنَي اْْلَِخِر َواْلَمََّلئِ 

ـَ الصَََّّلَة َوَآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَف بَِعْهِدِىْم ِإَذا  َعاَىُدوا َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلنَي َوٓت الرّْقَاِب َوأَقَا
 ِبرِيَن ٓت اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِس أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَِئَك ُىُم اْلُمتػَُّقوفَ َوالصَّا

وەٌتۈرۈغۈڭالرٔىڭ ئۆزىال ٍبخػي  ضىٍەرٔىڭ وۈْ چىممبْ ۋە وۈْ پبتمبْ تەرەپىە ٍۈز» 
ٔبزىً هللا وىتبثمب )ٍۀي الب، ئبخىرەت وۈٔىگە، پەرىػتىٍەرگە، هللا ئەِەٌگە ٍبتّبٍذۇ. ثەٌىي ا

ٔي ضۆٍۈظ ٍۈزىطىذىٓ خىع ـ هللا غەِجەرٌەرگە ئىّبْ وەٌتۈرۈظ، اٍلىٍغبْ وىتبثالرغب(، پە
ىطي ئەٌەلئەلرىجبالرغب، ٍېتىٍّەرگە، ِىطىىٍٕەرگە، ئىجٓ ضەثىٍٍەرگە )ٍۀي پۇي ـ ِېٍىذىٓ 

ىػىگە پۇي ـ ِبي ئبزادٌىممب ئېرىػ لۇٌالرٔىڭئۈزۈٌۈپ لبٌغبْ ِۇضبپىرالرغب(، ضبئىٍالرغب ۋە 
ٍبردەَ ثېرىع، ٔبِبز ئولۇظ، زاوبت ثېرىع، ئەھذىگە ۋاپب لىٍىع، ٍولطۇزٌۇلمب، وېطەٌٍىىىە 

ثەرداغٍىك ثېرىع ٍبخػي ئەِەٌگە وىرىذۇ. ئۀە غۇالر )ٍۀي  ھەر خىً لېَىٕچىٍىمالرغبۋە 
ر تەلۋادار ٍۇلىرىمي ضۈپەتٍەرگە ئىگە وىػىٍەر( )ئىّبٔىذا( راضتچىً ئبدەٍِەردۇر، ئۀە غۇال

 .( 177«  ) ئبدەٍِەردۇر 
ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئبٌالھ ٍوٌىذا جبْ ثەرگۈچىٍەرٔىڭ ئەھۋاٌىذىٓ، ضەفب ثىٍەْ 
ِەرۋە ئبرىطىذا ضەئَي لىٍىع ِەضىٍىطىٕىڭ ئۆزىذە ئىخالش ۋە ضەِىّىَەتٕىڭ ثوٌىػي 

ٌۇپ، ئۇ ثوٌطىّۇ (. ئىخالضٕىڭ ئبضبضىٌ پەلەت ثىر ثو 158 – 154وېرەوٍىىي تەوىتٍىٕىذۇ ) 
ئىچىّەوٕىڭ ثىخەتەرٌىىي ۋە ھبالٌىمي ھەلمىذە  –(. ٍېّەن  167 – 159تەۋھىذتۇر ) 

توختىٍىپ، ئەضىٍذە دىممەت لىٍىػمب تېگىػٍىه ِەضىٍىٕىڭ ِۇثبھٍىك ئىىۀٍىىىٕي ئىّب لىٍىذۇ 
 (168 – 173  .) 

(. ثۇ ئبرلىٍىك ۋە داۋاِي  174ضۆز ٍۀە ٍەھۇدىٍَەغىەْ ثۀي ئىطرائىٍغب لبٍتىذۇ ) 
(. ثۇ ثۆٌەوتە جىٕبٍەتٕىڭ جبزاضي ۋە  182 – 178ِۇھەِّەد ئۈِّىتي ئبگبھالٔذۇرۇٌىذۇ ) 

ِىراش ھەلمىذە توختىٍىذۇ. لبرىّبلمب ثۇ تېّىٕىڭ ثۀي ئىطرائىً ثىٍەْ ھېچمبٔذاق ِۇٔبضىۋىتي 
ئىچىذە  ٍولتەن وۆرۈٔىذۇ، ٌېىىٓ ثۇ ِەضىٍىٕي ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ ٍەھۇدىٍَىػىع ِەضىٍىطي

تىٍغب ئبٌىذۇ. ِەضىٍەْ، لەضتۀٍىه ثىٍەْ ضبدىر لىٍغبْ جىٕبٍەتٍەردە لىطبش ئېٍىػمب 
ثۇٍرىغبْ ئبٍەتٍەر، ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ ٍەھۇدىٍَىػىع ئبالِەتٍىرىذىٓ ثىرى 

ثېرىػتىٓ ئىجبرەت ئبزغۇٍٔىمىغب چۈغۈپ « وىػىٕىڭ ئىجتىّبئىٌ ئورٔىغب لبراپ جبزا » ثوٌغبْ 
 ٌّبضٍىمي ئۈچۈْ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ.لب
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روزا ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەرٔىڭ ٍەھۇدىَالرٔي ثبٍبْ لىٍغبْ ثۆٌەوٍەر ئبرىطىذا 
 وېٍىػي ھەلىمەتەْ وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ. ثۇ ثۆٌەن ِۇٔذاق ثبغٍىٕىذۇ:

ـُ َكَما ُكِتَب   َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوفَ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَّْيا
ئۈچۈْ،  ئبٌالھ ئبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَىتىٕي ثىٍگۈچىٍەردىٓ ثوٌۇغۇڭالرّىٍٕەر! ۇئئي ِ» 

ضىٍەردىٓ ئىٍگىرىىىٍەرگە )ٍۀي ئىٍگىرىىي ئۈِّەتٍەرگە( روزا پەرز لىٍىٕغبٔذەن، ضىٍەرگىّۇ 
 .( 183)  « )راِىساْ روزىطي( پەرز لىٍىٕذى

ثۇ ئبرلىٍىك، ئي ِۇھەِّەد ئۈِّىتي! ٍەھۇدىٍَەغىەْ ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ خبتبٌىمٍىرىغب 
لبرغي چىمىڭالر. ثۇٔي، ئىٕطبٔىَەت ثىٍەْ تەڭتۇظ ثوٌغبْ ئىطالِٕىڭ ھەلىمەتٍىرىگە ئىگە 
ثوٌغبْ ھبٌذا ئبدا لىٍىڭالر. ئۇ ھەلىمەتٍەردىٓ ثىرضي روزىذۇر، دېّەوتە. روزا ئىٕطبٔىَەت 

تەڭ دىّەتٍىه ثوٌغبْ ئىطالِٕىڭ ثبرٌىك زاِبْ ۋە ِبوبٔالردا ئبدا لىٍىٕىپ وېٍىٕگەْ  ثىٍەْ
 ئىجبدەتٍىرىذىٓ ثىرضي.

ۋە  190ئبٔذىٓ ئۇرۇغمب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثەٌگىٍىّىٍەرگە دائىر ئبٍەتٍەر ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ ) 
ددىٍىك ۋە داۋاِي (. ئۇرۇظ ثوٌّبٍذىغبْ ثىر دۇَٔبٔي تەضەۋۋۇر لىٍىع ضب 261داۋاِي، 

ثوٌىذۇ. چۈٔىي ثۇٔذاق ثىر دۇَٔب جۀٕەت ثوٌىذۇ. ھبٍبتٕي وۈٌپەتىە ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ٍوٌىذىٓ 
ثىرضي، جۀٕەتٕي ثۇ دۇَٔبدا ثەرپب لىٍىػمب ئۇرۇٔۇغتۇر. ئۇرۇظ ھبٍبتٕىڭ ثىر پبرچىطي ثوٌۇپ، 

بٔذا ِەزوۇر ِۇۋاپىك ثوٌغبْ ٔەرضە، ئۇرۇظ ئەخاللي ۋە ثەٌگىٍىّىٍىرىگە رىئبٍە لىٍىػتۇر. لۇرئ
 ئبٍەتٍەر ِۇھبتبثىذا ثۇ ئبڭٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍىذۇ.  

ثەلەرە ضۈرىطىذە تەپطىٍي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئىجبدەتٍەردىٓ ثىرضي ھەج ئىجبدىتي ثوٌۇپ، ثۇ 
ضۈرىذە ھەج ئۇرۇظ دائىرىطي ئىچىذە تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. چۈٔىي ھەج ئبٍٍىرى ئۇرۇظ ھبراَ 

، ثۇ ثەٌگىٍىّىگە رىئبٍە لىٍّىغبٔذا، ئىجبدەت لىٍىع ھەلمىٕي دەپطۀذە لىٍىٕغبْ ئبٍالر ثوٌۇپ
 لىٍغبٍٔىك ثوٌىذۇ.  

ئبٍەتٍەر ئبرىطذىىي ثۆٌەوتە ھبرالٕىڭ زىَىٕي، ئىٕفبلٕىڭ پبٍذىطي،  – 242 – 219
ٍېتىّالرغب ئىگە چىمىع، ئبٍبٌالرٔىڭ ھەٍىس ھبٌٍىرى، ئبٌالھ ٔبِىذىٓ لىٍىٕغبْ لەضەَ ۋە 

 ٍىپ چىممبْ تباللمب ِۇٔبضىۋەتٍىه ِەضٍىٍەر تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. ثۇٔىڭذىٓ وې
ئبٌالھ ٔي » ئبٌالھ ٔبِىذىٓ لىٍىٕغبْ لەضەٍِەر ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتتە، ۋەھىٌ ئىٕطبٕٔي 

دەپ « غبھىت لىٍىپ لىٍغبْ ھەر ئىػمب، ئبٌالھ ٔىڭ ھەلىمەتەْ غبھىت ثوٌغبٍٔىمىٕي ئۇٔتۇِب! 
 ئبگبھالٔذۇرىذۇ:   

دىٍىڭالرٔىڭ ضىٍەرٔي جبزاغب تبرتّبٍذۇ، هللا ئىچىەْ لەضىّىڭالر ئۈچۈْ اِەلطەتطىس » 
ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر، هللا تبرتىذۇ. ا جبۋاپىبرٌىممبضىٍەرٔي هللا ئۈچۈْ ا تۇتمبْ ِۇئبِىٍىطي

، ثۀذىطىگە پۇرضەت ٍۀي ثۀذىٍىرىٕي جبزاالغمب ئبٌذىراپ وەتّەٍذۇ ھەٌىّذۇر )
 (. 225« ) ( ثەرگۈچىذۇر 

 – 246تە ضۆز ٍۀە ثۀي ئىطرائىٍغب لبٍتىذۇ. تبٌۇت ۋە جبٌۇت لىططىطي ) ئبٍەت – 243
( ئىجرەتٍىه ثىر لىططەدۇر. ثۇ لىططە ئبرلىٍىك ِۇئّىٍٕەرگە تەورارٌىٕىذىغبْ تبرىخٕي  252

لبٔذاق ِۇالھىسە لىٍىػي وېرەوٍىىىٕي ئۆگىتىذۇ. رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لوِبٔذأٍىمىذىىي ِۇضۇٌّبٔالر 
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لوغۇٔىغب، ِۇغرىىالرٔىڭ لوغۇٔي جبٌۇتٕىڭ لوغۇٔىغب ئوخػىتىٍغبْ. ِبٔب ثۇ لوغۇٔي تبٌۇتٕىڭ 
 ٔولتىذا ضۈرىذە ئبٍىتەي وۇرضي وېٍىذۇ. ئبٍىتەي وۇرضي ئبٌالھ ٔي تؤۇغتۇرغبْ ئبٍەتتۇر. 

ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ ٍەھۇدىٍَىػىع جەرٍبٔىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ ثىر ضۈرىٕىڭ ِەروىسىذە ٔېّە 
 وەٌگەْ؟ئۈچۈْ ثۇٔذاق ثىر ئبٍەت 

ئەٌجبۋاپ: ھەر تۈرٌۈن ئبزغۇٍٔۇلٕىڭ تەوتىذە، تەضەۋۋۇردىىي ئبٌالھ چۈغۀچىطىٕىڭ توغرا 
ئۇخالپ لبٌّبٍذىغبْ ۋە ئۇٔتۇپ » ثوٌّىغبٍٔىمي ٍبتىذۇ. ثۇ ئبٍەت ثبٍبْ لىٍغبْ ھەلىمەت 

ٌالھ ثىر ئبٌالھ ئېتىمبدىغب ئىٕطبٕٔي دەۋەت لىٍىػتۇر. ثۇ ئبٍەت ئبٌذى ثىٍەْ ئب« لبٌّبٍذىغبْ 
ٔي ئۇخالتّبلچي ۋە ئۇٔتۇغۇزِبلچي ثوٌغبْ تەضەۋۋۇردىىىٍەرٔي ) ئبٌالھ ٔي ثۇ ٔولطبٔالردىٓ 
پبن دەپ ئېتىمبد لىٍىّىس (، توغرا ثوٌغبْ ئبٌالھ تەضەۋۋۇرىغب دەۋەت لىٍىذۇ. ِبٔب ثۇ ئبٍەت 

 تۆۋۀذىىىچە:

ِسَنٌة َوََل نَػْوـٌ َلُو َما ٓت السََّماَواِت َوَما ٓت اْْلَْرِض  اللَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو اْلَْيُّ اْلَقيُّوـُ ََل تَْأُخُذهُ 
ٍء ِمْن َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإَلَّ بِِإْذنِِو يَػْعَلُم َما بَػنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوََل ٗمُِيُطوَف ِبَشيْ 

 َواِت َواْْلَْرَض َوََل يَػُئوُدُه ِحْفظُُهَما َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ ِعْلِمِو ِإَلَّ ِبَا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّو السََّما

ھەِىػە تىرىىتۇر، ھەِّىٕي ئىذارە لىٍىپ هللا تىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر؛ اهللا ثىر ا» 
 تۇرغۇچىذۇر؛ ئۇ ِۈگذەپ لبٌّبٍذۇ، ئۇٔي ئۇٍمۇ ثبضّبٍذۇ؛ 

ٔىڭ رۇخطىتىطىس هللا ٌىي( دۇر؛ أىڭ )ِۈهللا ئبضّبٔالردىىي ۋە زېّىٕذىىي ھەِّە ٔەرضە ا
 ؟ٔىڭ ئبٌذىذا غبپبئەت لىالٌىطۇْهللا وىّّۇ ا

ئۇالرٔىڭ ئبٌذىذىىي )ٍۀي دۇَٔبدا لىٍغبْ(، وەٍٕىذىىي )ٍۀي ئۇالر ئۈچۈْ هللا ا 
ٔىڭ ِەٌۇِبتىذىٓ هللا ئبخىرەتتە تەٍَبرٌىغبْ( ئىػالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ثىٍىپ تۇرىذۇ؛ ئۇالر ا

ٔىڭ وۇرضي هللا ثبغمب ھېچ ٔەرضىٕي ثىٍّەٍذۇ، ا ٔەرضىٍەردىٓثىٍذۈرۈغٕي خبٌىغبْ  ئۇالرغبهللا( )ا
)ِەٌۇِبتي( ئبضّبٔالرٔي ۋە زېّىٕٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ. ئبضّبْ ـ زېّىٕٕي ضبلالظ ئۇٔىڭغب 

 .( 255)  « ئېغىر وەٌّەٍذۇ. ئۇ ٍۇلىرى ِەرتىۋىٍىىتۇر، ھەِّىذىٓ ئۇٌۇغذۇر
ئبٍەتٕىڭ دېّەوچي ثوٌغبٍٔىرىٕي ئبٍىتەي وۇرضىذىٓ وېَىٕال وەٌگەْ ئبٍەتّۇ، ِەزوۇر 

توٌۇلٍىّبلتب ۋە ئبٌالھ ٔىڭ ئىٕطبٕٔىڭ ئىرادىطىگە ثوٌغبْ ھۆرِىتىٕي ثبٍبْ لىٍّبلتب. ثۇ 
 «:ئىّبْ ئىٕطبٕٔىڭ ھۆر ئىرادىطىٕي ئبضبش لىٍىذۇ » ئبٍەتٕىڭ خۇالضىطي 

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيّْ َفَمْن يَ  يِن َقْد تَػبَػنيَّ ْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُػْؤِمْن بِاللَِّو فَػَقِد ََل ِإْكَراَه ٓت الدّْ
ـَ َْلَا َواللَُّو َسَِيٌع َعِليمٌ   اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى ََل اْنِفَصا

هللا دىٕذا زورالظ ٍولتۇر، ھىذاٍەت گۇِراھٍىمتىٓ ئېٕىك ئبٍرىٍذى، وىّىي تبغۇت )ٍۀي ا» 
لب ئىّبْ ئېَتىذىىەْ، ئۇ ضۇّٔبش، ِەھىەَ  هللاتىٓ ثبغمب ثبرچە ِەثۇد( ٔي ئىٕىبر لىٍىپ، ا

)ثۀذىٍىرىٕىڭ ضۆزٌىرىٕي( ئبڭالپ تۇرغۇچىذۇر، )ئىػٍىرىٕي( ثىٍىپ هللا تۇتمىٕي تۇتمبْ ثوٌىذۇ، ا
 .( 256« ) تۇرغۇچىذۇر 

ئبٍىتەي وۇرضىذىٓ وېَىٓ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ تېّىالرٔىڭ وۆرۈٔگەْ ٍۈزى ٔېّە ثوٌىػىذىٓ 
ا ثوٌغبْ ثىر ئەلىذىٕىڭ تىىٍىٕىػي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه. ثوٌۇپّۇ لەتئىَٕەزەر، ثۇ تېّىالر توغر
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ئىگە ثوٌغبْ ھەر تۈرٌۈن ئىمتىطبدىٌ ئىّىبٔالرٔي ٍولطۇٌالر ثىٍەْ ثىرگە ثەھرىّبْ ثوٌۇظ 
ئبٍەتىىچە داۋاٍِىػىذۇ. ثۇ ئبٍەتٍەردە  – 283ئبٍەتتىٓ تبرتىپ  – 261ِەضىٍىطي، 

ٍىه ھۆوۈٍِەرٔىڭ ھەِّىطىٕىڭ تەوتىذە، ئىٕطبٕٔىڭ ئىمتىطبدىٌ ِەضئۇٌىَەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەت
ئبٍەتتە تىٍغب  283ئبٌالھ ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋىتي ٍبتّبلتب. ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئۈچ ئبٍىتي، 

ئېٍىٕغبْ ھەر ٔەرضىٕىڭ ِەلطىتىٕىڭ، ئىٕطبٕٔىڭ ئەثەدىٌ ضبئبدىتي ئۈچۈْ ئىىۀٍىىىٕي 
ھەلىمەتەْ وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ.  ثبٍبْ لىٍىذۇ. ضۈرىٕىڭ دۇئب ثىٍەْ ئبخىرٌىػىػي

ثىسدىٓ ئىٍگىرىىىٍەرگە ٍۈوٍىگىٕىڭگە ئوخػبظ، ثىسگە ئېغىر » ثوٌۇپّۇ ثۇ دۇئبٔىڭ ئىچىذە 
 دۇئبضي، ثىۋاضتە ثۀي ئىطرائىٍغب لىٍىٕغبْ ئىّب ثوٌطب وېرەن.«  ٍۈن ٍۈوٍىّىگىٓ

ْبُدوا َما ٓت أَنْػُفِسُكْم َأْو َُّتُْفوُه ُٗمَاِسْبُكْم بِِو اللَُّو لِلَِّو َما ٓت السََّماَواِت َوَما ٓت اْْلَْرِض َوِإْف تػُ 
( َآَمَن الرَُّسوُؿ ِبَا أُْنزَِؿ 584فَػيَػْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُػَعذُّْب َمْن َيَشاُء َواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )

ِو َوَمََّلِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو ََل نُػَفرُّْؽ بَػنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِو ِإلَْيِو ِمْن رَبِّْو َواْلُمْؤِمُنوَف ُكلّّ َآَمَن بِاللَّ 
ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفَراَنَك رَبػََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصُْي ) ( ََل ُيَكلُّْف اللَُّو نَػْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها َْلَا 585َوقَاُلوا َسَِ

َها َما اْكَتَسَبتْ  َنا  َما َكَسَبْت َوَعَليػْ رَبػََّنا ََل تُػَؤاِخْذنَا ِإْف َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا رَبػََّنا َوََل ََتِْمْل َعَليػْ
ْلَنا َما ََل طَاَقَة لََنا بِِو َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا  ِإْصًرا َكَما َْحَْلَتُو َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلَنا رَبػََّنا َوََل َُتَمّْ

 ( 586ْوََلنَا فَاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوـِ اْلَكاِفرِيَن )َواْرَْحَْنا أَْنَت مَ 
ئىگىذارچىٍىك لىٍىع جەھەتتىٓ ثوٌطۇْ،  ئبضّبٔالردىىي، زېّىٕذىىي غەٍئىٍەر )

دىٍىڭالردىىي )ٍبِبٍٔىمٕي( ِەٍٍي ٔىڭ ئىٍىىذىذۇر. هللا ( ا تەضەررۇپ لىٍىع جەھەتتىٓ ثوٌطۇْ
خبٌىغبْ هللا ا ،ضىٍەردىٓ ھېطبة ئبٌىذۇهللا ڭ ئۈچۈْ ائبغىبرا لىٍىڭالر، ِەٍٍي ٍوغۇرۇڭالر، ئۇٔى

  .ھەِّە ٔەرضىگە لبدىردۇرهللا وىػىگە ِەغپىرەت لىٍىذۇ، خبٌىغبْ وىػىگە ئبزاة لىٍىذۇ. ا
تەرىپىذىٓ ئۇٔىڭغب ٔبزىً لىٍىٕغبْ وىتبثغب ئىّبْ وەٌتۈردى، ِۆِىٍٕەرِۇ  رەضۇي رەثجي

ەرىػتىٍىرىگە، وىتبثٍىرىغب ۋە ٔىڭ پهللا لب ۋە اهللا ئىّبْ وەٌتۈردى، ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ا
ٍىرىٕىڭ ھېچجىرىٕي ئبٍرىۋەتّەٍّىس رەضۇٌٔىڭ هللا ا ( » ئۇالر ئىّبْ وەٌتۈردى. ) غبٍىرىرەضۇٌ

ثىس . ( ٍۀي ئۇالرٔىڭ ثەزىطىگە ئىّبْ ئېَتىپ، ثەزىطىگە ئىّبْ ئېَتّبً لبٌّبٍّىس )
، ِەغپىرىتىڭٕي تىٍەٍّىس، ىّىسەثج( ئىتبئەت لىٍذۇق، ر ئەِرىڭگە ( ئبڭٍىذۇق ۋە ) دەۋىتىڭٕي )

 دەٍذۇ.«  ئبخىر ٍبٔىذىغبْ جبٍىّىس ضېٕىڭ دەرگبھىڭذۇر
ھېچىىّٕي تبلىتي ٍەتّەٍذىغبْ ئىػمب تەوٍىپ لىٍّبٍذۇ. وىػىٕىڭ لىٍغبْ ٍبخػىٍىمي هللا ا

 ( ِۇ ئۆزىگىذۇر. ٔىڭ جبزاضي ( ئۆزىگىذۇر، ٍبِبٍٔىمي ) ٔىڭ ضبۋاثي )
ٍۀي ثىس ئۇٔتۇظ ٍبوي  ۇضبق ٍبوي خبتبالغطبق )ىّىس! ئەگەر ثىس ئۇٔتەثجر ( » ئۇالر )

ىّىس! ەثج(، ثىسٔي جبزاغب تبرتّىغىٓ. ر ضەۋۀٍىه ضەۋەثىذىٓ ئەِرىڭٕي توٌۇق ئورۇٍٔىَبٌّىطبق
ٍۀي ثىسٔي  ثىسدىٓ ئىٍگىرىىىٍەرگە ٍۈوٍىگىٕىڭگە ئوخػبظ، ثىسگە ئېغىر ٍۈن ٍۈوٍىّىگىٓ )

! وۈچىّىس ٍەتّەٍذىغبْ ٔەرضىٕي ثىسگە ئبرتّىغىٓ، ىّىسەثج(، ر لىَىٓ ئىػالرغب تەوٍىپ لىٍّىغىٓ
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ثىسٔي وەچۈرگىٓ، ثىسگە ِەغپىرەت لىٍغىٓ، ثىسگە رەھىُ لىٍغىٓ، ضەْ ثىسٔىڭ ئىگىّىسضەْ، 
 (.  286 – 284) دەٍذۇ « وبپىر لەۋِگە لبرغي ثىسگە ٍبردەَ ثەرگىٓ

 
 

 ضۈرىطيئۀفبي 

 
« ْ، زىَبدە ثەخع ئېتىٍگەْ ِەغپىرەت لىٍىٕغب» ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍىتىگە ئبضبضەْ 

وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. گەرچە وەٌىّىٕىڭ ٌوغەت « ئۀفبي » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ 
 ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ.« غۀىَّەت » ِۀىطي ٍۇلىرىذىىىذەن ثوٌطىّۇ، ثۇ ٍەردە 

 (.ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ ) ثۇخبرى ۋە ۋاھىذى « ئۀفبي » ضۈرە تۇٔجي ٔەضىً تەرىپىذىٓ 
دەپّۇ ئبتبٌغبٍٔىمىٕي ئېَتىذۇ. ئىىىىٕجي « ثەدر ضۈرىطي » فىرۇزئبثبدى ضۈرىٕىڭ 

ٔەضىٍٕىڭ ِۆتىۋەرٌىرىذىٓ ۋە ِۇتتەلي ئبٌىٍّىرىذىٓ ضەئىذ ثىٓ جۇثەٍر ثىر ضوئبٌغب جبۋاپ 
دەپ تەرىپٍەٍذۇ. ثۇٔىڭ ضەۋەثي، ضۈرىذە ثەدىر « ثەدىر ضۈرىطي » ثېرىپ ثۇ ضۈرىٕي 

رٍبٔىذا ۋە ئۇرۇغٕىڭ ئەتىطىال ٍۈز ثەرگەْ ۋەلەٌەر تەپطىٍي ثبٍبْ ئۇرۇغي، ثۇ ئۇرۇظ جە
 لىٍىٕغبْ.

ٍىٍي راِىساْ ئېَىذا، ثەدىر ئۇرۇغي ِۇٔبضىۋىتي ثىٍەْ ٔبزىً ثوٌغبْ.  – 2ضۈرە ھىجرەتٕىڭ 
ئبٍبغ ِەزِۇْ پۈتۈٍٔىىىگە ئىگە. ثۇ، ضۈرىٕي تەغىىً لىٍغۇچي ثۆٌەوٍەر ئبرىطىذا  –ثبغتىٓ 

ئبٍەتٍەرٔىڭ  – 36 – 30ئبرىٍىمي ٍولٍىمىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثىر رىۋاٍەتتە ثەن ئۇزۇْ زاِبْ 
 – 37ئبٍەت ثىٍەْ  – 36ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي لەٍت لىٍىٕغبْ ) لۇرتۇثي (. ٌېىىٓ 

ئبٍەت ئبرىطىذا ئبٍرىغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ دەرىجىذە زىچ ِۇٔبضىۋەت ثبر. ئۀئبَ ضۈرىطىذە 
 ثۇ رىۋاٍەتٍەرٔي رەت لىٍىذۇ. ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ ئۆٌچەٍِەر 

ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىغب  ئبٌىئىّراْ –دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي تەرتىپٍەردە، ضۈرە ثەلەرە 
، ئىّبَ جبفەر 85، ئىجٓ ئبثجبش تەرتىۋىذە 88تىسىٍغبْ. ھەزرىتي ئوضّبْ تەرتىۋىذە 

ٍغبٍٔىمي ئورۇٔغب تىسىٍغبْ. ثىسٔىڭچە ثەلەرە ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسى – 87تەرتىۋىذە 
 ئبٌىئىّراِْۇۋاپىك ثوٌغبْ ثوٌۇپ، تبرىخىٌ ۋەلە ثۇٔي تەضتىمالٍذۇ. ٌېىىٓ ضۈرىٕىڭ ئبرلىطىغب 

ٍىٍي غەۋۋاي ئېَىذا  – 3ضۈرىطي ھىجرەتٕىڭ  ئبٌىئىّراْضۈرىطىٕىڭ لوٍۇٌىػي توغرا ئەِەش. 
ىطي ثىر ٍۈز ثەرگەْ ئۇھۇد ئۇرۇغىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ِەٌۇِبتالرٔي ثبٍبْ لىٍىذۇ. ئۀفبي ضۈر

ثەدىر ضۈرىطىذۇر. ئىىىي ضۈرە ئبرىطىذا ثىر ٍىٍذەن ۋالىت ثبر. ئۀفبي ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب 
تىسىٍىػمب ِۇٔبضىپ ثوٌغبْ ضۈرە، ھەدىذ ضۈرىطىذۇر. ھەدىذ ضۈرىطىّۇ ئۀفبي ضۈرىطىگە 

 ئوخػبظ ثەدىر ضۈرىطي ثوٌۇپ، ثەدىر ئۇرۇغىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ.     
ۀىَّەتٍەرگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثەٌگىٍىّىٍەرٔي ثەدىر ئۇرۇغي ئۈضتىذىٓ ئۀفبي ضۈرىطي غ

 ثبٍبْ لىٍىذۇ. ضۈرىٕىڭ ِەروىسىذە ٍەر ئبٌغبْ ثەدىر ئۇرۇغىٕي ِۇٔذاق ئىخچبِالغمب ثوٌىذۇ:
ٍىٍي رەضۇٌۇٌالھ ِەوىىذىٓ ٍەضرىت ) ثۈگۈٔىي ِەدىٕە (وە ھىجرەت  – 622ِىالدى 

ذىىي ضەۋەپ پەلەت ِەوىىذە ئىّىبْ لىٍّىغبٍٔىمتىٕال لىٍغبْ. ثۇ ھىجرەتٕىڭ روٍبپمب چىمىػى
غەھرى ( دەپ ئبتىٍىذىغبْ ٍەضرىجتە  ٔەثيثوٌّبضتىٓ، وېَىٕىي ِەزگىٍذە ِەدىٕەتۇْ ٔەثي ) 
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غەوىٍٍۀگەْ ئىطالَ جبِبئىتىٕىڭ پبرالق ئىطتىمجبٌذىٓ ثىػبرەت ثېرىػي ئىذى. ئەگەر 
ٍەرٔىڭ زۇٌۇِىذىٓ لېچىپ لۇتۇٌۇغال ثۇٔذاق ثوٌّىغبْ ثوٌطب ۋە ھىجرەت پەلەت ِەوىىٍىى

ثوٌغبْ ثوٌطب ئىذى، رەضۇٌۇٌالھّۇ ِۇئّىٍٕەر ئۈچۈْ ثىخەتەر ِبوبْ ثوٌغبْ ھەثەغىطتبٔغب 
 وېتەتتي. 

« پەٍغەِجەر غەھرى » ھىجرەتتىٓ وېَىٓ ٍەضرىت ِەدىٕە دەپ ئبتىٍىػمب ثبغٍىغبٔىذى. 
ۇ. رەضۇٌۇٌالھ ھىجرەتتىٓ وېَىٕال وۈٔگە چوڭىَىذ –ثوٌغبْ ِەدىٕىذە ئىطالَ جبِبئىتي وۈٔذىٓ 

ئبرلىٍىك، ثۇ راٍۇٔذا « ِەدىٕە وېٍىػىّي » ِەدىٕە ۋە ئەتراپىذىىي لەثىٍىٍەر ثىٍەْ تۈزگەْ 
ٍبغبٍذىغبٔالر ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتٕي لبٔۇٔىٌ ئبضبضمب ئىگە لىٍىذۇ. ِەدىٕىذە غۇٔىڭذىٓ 

ٍەٍذۇ. ثۇ ئبرلىٍىك ِەدىٕىذە لبٔۇٔي ئىگى« غەھەر » ئورٔىٕي « چۆي لبٔۇٔىٕىڭ » ثبغالپ 
ٔىطجەتەْ ِۇلىُ ثىر ۋەزىَەت غەوىٍٍىٕىذۇ. رەضۇٌۇٌالھ ِەدىٕىذە ئىطالَ جبِبئىتىٕىڭ ئۆزىگە 
خبش ثىر وىٍّىىىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈظ ئۈچۈْ پۈتۈْ وۈچي ثىٍەْ تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىذۇ ۋە 

ۋەز لىٍىذۇ. ِەدىٕىذە ضۈپىتىذە « ضۈٕٔەت » ِۇضۇٌّبْ وىٍّىىىٕىڭ ثبرٌىممب وېٍىػىٕي ثىر 
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ جەِگبھي پەٍغەِجەر ِەضجىذى ئىذى. ثۇ ٍەر غەھەرٔىڭ ِەروىسى، ئىطالَ 
جبِبئىتىٕىڭ لبرارگبھي ثوٌۇپ، لىجٍىطي ٍوق لەٌجٍەرگە لىجٍە تۇٍغۇضي ِبٔب ثۇ ِبوبٔذا ثەخع 

 ئېتىٍگەْ. 
 –ذىىي ٍولطۇي ۋە ئىگە ِەضجىذٔىڭ ٍېٕىغب ضېٍىٕغبْ دارۇش ضۇففب، ئىطالَ جبِبئىتي ئىچى

چبلىطىس وىػىٍەرٔىڭ پبٔبگبھي ھەَ ِەوتىۋى ئىذى. ضۇففب ضبٍىطىذە رەضۇٌۇٌالھ جەِىئىَەتٕىڭ 
چبلىطىس وىػىٍەردىٓ، ئىطالَ جبِبئىتىٕىڭ ئەڭ  –ئەڭ تۆۋەْ تەثىمىطىٕي تەغىىً لىٍغبْ ئىگە 

ٍىطىٕي تەٍىٓ لىٍىػتب ضبپبٌىك غەخطىَەتٍىرىٕي تەرثىَىٍەپ چىممبٔىذى. ضۇففب، ئەلىٍٕىڭ لىج
 ِۇھىُ روي ئوٍٕىغبْ.

رەضۇٌۇٌالھ ِەدىٕىذە ثەرپب لىٍغبْ ئۈچىٕچي ِبوبْ، ئىطالَ جبِبئىتىگە ئبئىت ثىر ثبزار 
ٍېرى ثوٌۇپ، ثۈگۈٔىي ثبلي ِبزارٌىمي جبٍالغمبْ ِبوبٔغب لۇرۇٌغبْ ئىطالَ ثبزىرى ئۈچۈّٔۇ 

ئەڭ چوڭ ئبالھىذىٍىىي، ثىر ئۇچىذا  ثەٌگىٍىه پىرىٕطىپالرٔي ثەٌگىٍىگۀىذى. ثۇ ثبزارٔىڭ
تۇرۇپ ٍۀە ثىر ئۇچىٕي وۆرەٌىگۈدەن غەوىٍذە تۈز ثوٌىػي ثوٌۇپ، ثۇ ئبدىً ثىر ثبزارٔىڭ 
تەلەززاضي ئىذى. ثبزارٔىڭ لبئىذىٍىرىذىٓ ثىرضي، ھېچىىّٕىڭ ِۇلىُ ثىر ٍەرٔي 

ىر ئىذى. ٍۀە ئىگەٌٍىّەضٍىىي ئىذى. ثۇ ھەلطىس رىمبثەتٕىڭ ئبٌذىٕي ئبٌىذىغبْ ثىر تەدث
ثىرضي، ِۇلىُ ثبھبٔىڭ لوٍۇٌّبضٍىمي ثوٌۇپ، ثۇ، تبۋارٔىڭ ئەروىٓ ثبزار ِۇھىتىذا ھېچمبٔذاق ثىر 
ضۈٔئىٌ تەضىرگە ئۇچرىّبضتىٓ، ئۆزىگە الٍىك ثبھبضىٕىڭ غەوىٍٍىٕىػي ئۈچۈْ زۆرۈر ئىذى. ثۇ 

ٌذىٕي توضبپ ثىرىٕچي ضەۋەپتىٓ، رەضۇٌۇٌالھ تبۋارٔىڭ ثبزارغب ئېٍىپ وېٍىّٕەً تۇرۇپ، ٍوٌذا ئب
لوٌذىٓ ضېتىۋېٍػٕي ) تەاللمىر رۇوجبْ ( ِۀئي لىٍذى. خۇالضىٍىگۀذە، ِەدىٕە ثبزىرى 

 تىجبرەتٕىڭ لىجٍىطىٕي غەوىٍٍۀذۈرگۀىذى. 
رەضۇٌۇٌالھ ِەدىٕىذە ئىطالَ جبِبئىتىٕىڭ وىٍّىىىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈظ ئۈچۈْ پۈتۈْ وۈچي 

لوٌىذىٓ لبچۇرۇپ لوٍغبْ ِەوىە ِۇغرىىٍىرىّۇ جىُ ثىٍەْ تىرىػىۋاتمبٔذا، رەضۇٌۇٌالھٕي 
تۇرِبٍۋاتبتتي. ئۇالر ثىر تەرەپتىٓ ِەدىٕىذىىي ٍەھۇدىَالر ۋە دىٍىذا وېطەي ثوٌغبْ ثەزى 

ە ئورٔىتىپ، ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ ِەدىٕە ئەتراپىذىىي لەثىٍىٍەرٔي ئەٌەلوىػىٍەر ثىٍەْ 
ۇ تىرىػچبٍٔىمي ثەزىذە ئۆزىٕي وۆرضىتەتتي. رەضۇٌۇٌالھمب لبرغي وۈغىۈرتىۋاتبتتي. ئۇالرٔىڭ ث
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ۋەضىمە (گە ئەزا ثوٌغبْ ٍەھۇدىٌ رەئىص وبئبة ثىٓ  –ِەضىٍەْ، ِەدىٕە وېٍىػىّي ) ئەي 
ئەغرەفٕي ثۇ وېٍىػىّگە خىَبٔەت لىٍػمب لبٍىً لىٍغبٔىذى. ئۇِۇ ثۇ وېٍىػىّگە ضبدىك ثەزى 

ھەتتب رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھەرىّىگە تىً ٍەھۇدىٌ رەئىطٍەرٔي لبٍّۇلتۇرۇظ ئۈچۈْ تىرىػىۋاتبتتي، 
 تەوىۈزۈغتىٓ تبرتىپ ھەر ٍوٌٕي ضىٕبۋاتبتتي.  

ِەوىە ِۇغرىىٍىرى ئۆزٌىرىٕي رەضۇٌۇٌالھتىٓ ھىجرەت ضەۋەپٍىه لۇتۇٌذۇق دەپ 
لبرىّىذى. چۈٔىي، ِەدىٕىذە ثىر جبِبئەتٕي ثەرپب لىٍغبْ رەضۇٌۇٌالھ، ئۇالر ئۈچۈْ ِەوىىذە 

ئبخىر  –ىه ئىذى. ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ دەۋىتىگە، ثبغتىٓ تۇرۇپ لېٍىػىذىّٕۇ خەتەرٌ
ِۀپەئەتٍىرىگە زىَبْ ٍەتىۈزگۀٍىىي ئۈچۈْ لبرغي چىممبٔىذى. ِەدىٕىگە ھىجرەت 
لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ، ئۇالر ئۈچۈْ خەۋپ تېخىّۇ چوڭبٍغبٔىذى. ِەدىٕە ِەوىىٕىڭ جبْ توِۇرى 

ضۈرىَە  –بتٕبظ تۈگۈٔي ئىذى. ِەوىە ثوٌغبْ ئىالف تىجبرەت ٍوٌي ئۈضتىذىىي ئەڭ ِۇھىُ ل
ئوتتۇرىطىذىىي تىجبرەت ثۇ ٍوي ئبرلىٍىك ئېٍىپ ثېرىٍىذىغبْ ثوٌۇپ، ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ثىر ٍوي 
ٍوق ئىذى. ِەوىىٍىىٍەر لورلمبْ ئىع ئبخىرى ثېػىغب وەٌذى. ئۇالر ئۈچۈْ جبْ توِۇرى 

 ىتىٕىڭ ئىٍىىگە ئۆتتي. ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذىغبْ ثۇ ٍوٌٕىڭ تىسگىٕي ِەدىٕە ئىطالَ جبِبئ
ٍىٍي غبثبْ ئېَىذا، ئەثۇ ضۇفَبْ ثبغچىٍىمىذىىي ِەوىە وبرۋىٕي ھەلمىذە  – 2ھىجرەتٕىڭ 

خەۋەر ٍېتىپ وەٌذى. ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەردىّٕۇ ِەٌۇَ ثوٌغبٔذەن، رەضۇٌۇٌالھ ثۇرۇٔذىٕال 
ي ئىچىذىىي ثەزى وبرۋاْ ئۈچۈْ ئەِەش، ئۇرۇظ ئۈچۈْ تەٍَبرٌىك لىٍىۋاتبتتي. ئىطالَ لوغۇٔ

وىػىٍەرٔىڭ ئۇرۇظ چۈغۀچىطي تېخي لۇرئبٔغب ئبضبضەْ غەوىٍٍۀّىگۀىذى. تۆۋۀذىىي 
 ئبٍەتٍەر، لۇرئبٕٔىڭ ثۇ ِەضىٍىگە لبرىتب لبٔذاق ثىر ئەلىً غەوىٍٍۀذۈرگۀٍىىىٕىڭ غبھىتي:

َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُف َلُكْم َوِإْذ يَِعدُُكُم اللَُّو ِإْحَدى الطَّائَِفتَػنْيِ أَنػََّها َلُكْم َوتَػَودُّو  َف َأفَّ َغيػْ
( لُِيِحقَّ اْلَْقَّ َويُػْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو  7َويُرِيُد اللَُّو َأْف ٗمُِقَّ اْلَْقَّ ِبَكِلَماتِِو َويَػْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن )

 (8َكرَِه اْلُمْجرُِموَف )

ر وبرۋىٕي ، ٍۀي ثىرى ِۇغرىىالر لوغۇٔي( ئىىىي گۇرۇھ )ثىرى ِۇغرىىالهللا ئۆز ۋالتىذا ا» 
دىٓ ثىرىٕىڭ لوٌۇڭالرغب وەٌتۈرۈٌۈغىٕي ۋەدە لىٍذى، ضىٍەر لوراٌطىس گۇرۇھٕىڭ )ٍۀي 

ٌىرى ئبرلىٍىك ھەلٕي ھەق ئۆز ضۆزهللا وبرۋإٔىڭ( لوٌۇڭالرغب وەٌتۈرۈٌۈغىٕي ٍبلتۇردۇڭالر. ا
گۇٔبھىبر ئبدەٍِەرٔىڭ ٍبلتۇرِىغىٕىغب  هللا. ٔىڭ ٍىٍتىسىٕي لۇرۇتۇغٕي خبالٍذۇ، وبپىرالرلىٍىػٕي

ٍبٌغبٔذىٓ ئىجبرەت ، ثبتىً )ٍۀي وۇفرى( ٔي ھەلىمەت ڭھەلٕىثۇ ئبرلىٍىك لبرىّبً، 
 (.  8 – 7« ) ئىىۀٍىىىٕي ئوتتۇرىغب چىمىرىذۇ 

ِىڭ تۆگىگە ئبرتىٍغبْ ٍۈن ثىٍەْ ِەوىىگە لبٍتىۋاتمبْ ثۇ وبرۋإٔي لىرىك وىػي لوغذاپ 
ەدىٕىذىىي تەٍَبرٌىك ھەلمىذىىي خەۋەرٔي ضۈرىَەدىىي ۋالتىذىال ئبٌغبْ ِېڭىۋاتمبٔىذى. ِ

ئەثۇ ضۇفَبْ، ِەوىىٍىىٍەردىٓ ٍبردەَ تەٌەپ لىٍىذۇ. ِەوىە ئۇٔىڭ ثۇ تەٌىپىگە تەخّىٕەْ 
 ِىڭ وىػىذىٓ تەغىىٍٍۀگەْ ثىر لوغۇٕٔي ئەۋەتىع ثىٍەْ جبۋاپ ثەردى. 

تبرىخىٕىڭ ٍۆٔىٍىػىٕي ئۆزگەرتىەْ ثىر وۈٔي، دۇَٔب  – 17ٍىٍي راِىسإٔىڭ  – 2ھىجرى 
زەپەر » ۋەلە ٍۈز ثەردى. ثۇ تبرىخىٌ ثىر زەپەر ئىذى. ثىراق ۋەھىٌ ثۇ زەپەر ئۈضتىذىٓ ثىر 
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ثەرپب لىٍذى. ِبٔب ثۇ ئۀفبي ضۈرىطىٕىڭ زەپەر ئەخاللىٕي غەوىٍٍۀذۈرىذىغبْ « ئەخاللي 
 ئبٍەتٍىرىذىٓ پەلەتال ثىرضي:

ِكنَّ اللََّو قَػتَػَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اللََّو َرَمى َولِيُْبِلَي اْلُمْؤِمِننَي ِمْنُو فَػَلْم تَػْقتُػُلوُىْم َولَ 
 َبََّلًء َحَسًنا ِإفَّ اللََّو َسَِيٌع َعِليمٌ 

ئۇالرٔي ضىٍەر )ئۆز وۈچۈڭالر ثىٍەْ( ئۆٌتۈرگىٕىڭالر ٍوق، ثەٌىي ئەِەٌذە ئۇالرٔي  »
 ئۆٌتۈردى،هللا پەٍذا لىٍىع ثىٍەْ( ارىپ، ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىذا لورلۇٔچ )ضىٍەرگە ٍبردەَ ثې

ٔي ئىٕبٍىتي ثىٍەْ ّىٍٕەرۇئِهللا ئبتتي. اهللا ئبتمىٕىڭذا ضەْ ئبتّىذىڭ، ثەٌىي ئەِەٌذە ئۇٔي ا
ھەلىمەتەْ )ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرىٕي( ئبڭالپ هللا ا تەلذىر لىٍغبْ ثىر ئېّتىھبْ ثىٍەْ ضىٕىذى.

 (. 17« ) ئەھۋاٌٍىرىٕي( ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر تۇرغۇچىذۇر، )ٔىَەتٍىرىٕي، 
ضۈرىٕىڭ ئبضبضىٌ تېّىطي ئۇرۇظ ۋە ئۇرۇظ پرىٕطىپي ثوٌۇپ، ثبغمب ثىر ئىپبدە ثىٍەْ 

ٔي ثەرپب لىٍىػتۇر. دېّىطىّۇ ثۇ ضۈرىٕىڭ ٍۀە «ئۇرۇظ ئەخاللي » ئېَتمبٔذا، ئىٕطبٔالر ئېڭىذا 
طب وېرەن، ضەئىذ ثىٓ جۇثەٍردىٓ ثۇ ثوٌۇپ، ثۇ ضەۋەپتىٓ ثوٌ« ثەدىر ضۈرىطي » ثىر ئىطّي 

 دېگەْ. « ئۇ ثەدىر ضۈرىطىذۇر » ضۈرە ھەلمىذە ضوئبي ضوراٌغبٔذا، 
ئۇرۇظ ھبٍبتتىىي ٔۇرِبي ثىر ۋەلەدۇر. ئۇرۇغمب پۈتۈٍٔەً لبرغي چىمىع دەِبٌٍىممب لۇاللمب 

بْ دۇئبغب ئىجبۋەت ثوٌّبٍذىغ» ٍبلىذىغبْ ضۆز ثوٌطىّۇ، ضبٌّبلٍىك ثىٍەْ ئوٍالٔغبٔذا، ثۇٔىڭ 
ئۇرۇظ » دېگۀذەن ثىر خىَبٌپەرەضتٍىه ئىىۀٍىىي ھەِّىگە ِەٌۇَ. ئەپطۇضىي، « ئبِىٓ 

دېَەٌّەٍّىس. چۈٔىي زۇٌۇَ ۋە زاٌىُ دائىُ « ثوٌّبٍذىغبْ ثىر دۇَٔب تېخىّۇ ئبدىً ثىر دۇَٔبدۇر 
ەۋجۇت ثبر ئىذى. زۇٌۇَ ۋە زاٌىُ ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرغبْ ِۇددەتچە زۇٌۇِغب لبرغي ئۇرۇغّۇ ِ

ثوٌۇپ تۇرىذۇ. تۆۋۀذىىي ئبٍەت ئىطالِذا ئۇرۇغٕىڭ ِەلطىتىٕىڭ زۇٌۇَ ۋە ثېطىّغب خبتىّە 
 ثېرىع ئىىۀٍىىىٕي ٔبھبٍىتي ئېٕىك ثبٍبْ لىٍىذۇ:  

يُن ُكلُُّو لِلَِّو فَِإِف انْػتَػَهْوا فَِإفَّ اللََّو ِبَا  َنٌة َوَيُكوَف الدّْ  يَػْعَمُلوَف َبِصْيٌ َوقَاتُِلوُىْم َحَّتَّ ََل َتُكوَف ِفتػْ

 ھبٍبت پۈتۈٍٔەً ئبٌالھ لب ثېغىػالٔغىچە ،پىتٕە ) زۇٌۇَ ۋە ئېتىمبدلب ثېطىُ ( تۈگىگىچە» 
ئۇالرٔىڭ هللا ا ئۇٔتۇِبڭالروي ٍبٔطب، ثۇ لىٍّىػىذىٓئۇالر ثىٍەْ ئۇرۇغۇڭالر؛ ئەگەر ئۇالر 

 (. 39« ) ىذۇ ۈپ تۇرلىٍّىػٍىرىٕي وۆر
ۇَٔبغب ثوٌغبْ ئىٕتىٍىع، ثىر جەھەتتىٓ زاٌىّالرٔىڭ ثۇ ضەۋەپتىٓ ئۇرۇظ ثوٌّىغبْ ثىر د

ِۀپەئەتىگە ِبش وېٍىذۇ. زاٌىّالر ۋە ھەلطىسٌىك ھبوىُ ثوٌغبْ ثىر دۇَٔبدا ئۇرۇغمب لبرغي 
ٍبٔتبٍىمي ثوٌۇغمب ئوخػبپ لبٌىذۇ. « ِۇلىٍّىك » چىمىع، ئوخػبغال ِۇغۇٔذاق ثىر دۇَٔبدا 
ىك ئبِىٍٍىرىذىٓ ثىرى ثوٌغبْ زىت لۇتۇپٍىٍىك، ثوٌۇپّۇ، ٍبرىتىٍىع لبٔۇٔىَىتىٕىڭ ئبضبضٍ

 ئۇرۇغطىس ثىر دۇَٔب خىَبٌىٕي ثبغتىٕال رەت لىٍىذۇ.  
ئەگەر ئۇرۇظ ثوٌّبٍذىغبْ ثىر دۇَٔب، ئىٕطبْ تەثىئىتٕىڭ تەلەززاضي، ھەِذە زاٌىّالر ۋە 

گىػٍىه زۇٌۇِغب ٍبٔتبٍبق ثوٌىذىغبٍٔىمي ئۈچۈْ ِۇِىىٓ ثوٌّىطب، ئۇٔذالتب دىممەت لىٍىػمب تې
ثوٌىػي وېرەن. ۋەھىٌ ِبٔب ثۇٔي ۋۇجۇدلب چىمىرىذۇ. ۋەھىٌ ٔبزىً « ئۇرۇظ ئەخاللي » ئىع 

ثوٌغبْ ئۇ ِەزگىٍذە ئۇرۇغالر ئۇرۇظ ئەخاللىذىٓ ِەھرۇَ ثوٌۇپ، ھېچمبٔذاق ثىر پىرىٕطىپ 
ٍوق ئىذى دېَىع ئبٔچە توغرا ئەِەش. ئۆز دەۋرىذە لەۋٍِەر ئۀئۀىطي، لەثىٍە 
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ۋە ِەزوۇر راٍوْ لىّّەت لبراغٍىرىذىٓ غەوىٍٍۀگەْ ثەٌگىٍىه پىرىٕطىپالر ثبر  ِۇٔبضىۋەتٍىرى
« ئۆزگەرِەش ثىر لىّّەت لبراظ تىسگىٕي » ئىذى. ٌېىىٓ ثۇ پىرىٕطىپالرٔىڭ ئبرلىطىذا 

ثوٌّىغبٍٔىمتىٓ رىئبي ھبٍبتتب ئىجرا لىٍىٕبٌّىغبْ ٍبوي ثۇ پىرىٕطىپالرٔي وۈچٍۈوٍەر ۋە زاٌىّالر 
بْ ثوٌغبٍٔىمتىٓ، ئۆز ِۀپەئەتٍىرىگە ِۇۋاپىك ھبٌغب وەٌتۈرەتتي. لۇرئبْ ۋەز ثەٌگىٍەٍذىغ

لىٍغبْ ثۇ ئۇرۇظ ئەخاللي، ئۆز ئىچىذە توٌۇق ثوٌغبْ ثىر لىّّەت لبراغمب ئىگە ثوٌغبْ 
ضىطتېّىطىٕىڭ ثىر پبرچىطي ئىذى. ئۇرۇظ ئەخاللي ھەلمىذە توختبٌغبْ ئىالھىٌ وۈچ 

ۈچۈْ، ثۇ ئەخاللي پىرىٕطىپالر، ثۇٔي ئىجرا لىٍغۇچىالردىٓ ھەِّىذىٓ ئۈضتۈْ ثوٌغبٍٔىمي ئ
تبرتىپ ھەِّە وىػىٕي ئۆز ئىچىگە ئبالتتي. رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھبٍبتي، لۇرئبْ ۋەز لىٍغبْ ئۇرۇظ 
ئەخاللىغب ھەِّىذىٓ ثەن رىئبٍە لىٍغۇچىالرٔىڭ، ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي ِۇھبتبثي ۋە ضبھبثىٍىرى 

ەلەت ئۇرۇظ ئەخاللىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈظ ثىٍۀال ئىىۀٍىىىٕىڭ ئىطپبتىذۇر. ۋەھىٌ پ
لبٌّبضتىٓ، ِۇھبتبپٍىرىذا ئبوتىپ ۋە جبٍٔىك ثىر ۋىجذاْ ثەرپب لىٍغبْ ھەِذە ئۇ ۋىجذأغب 
ئبداٌەت ۋە ِەرھەِّەتٕي دائىُ تەۋضىَە لىٍىپ تۇرغبْ. ثىر تەرەپتىٓ ھەلٍىك ثوٌغۇچىٕىڭ 

لۇدرەت تبپمبْ ھەق ۋە  –تەرەپتىٓ وۈچ  وۈچٍۈن ثوٌۇظ ٍوٌٍىرىٕي وۆرضىتىپ ثېرىپ، ٍۀە ثىر
 ٔىڭ پىرىٕطىپٍىرىٕي لوٍغبْ ئىذى.«وۈچ ئەخاللي » ھەلٍىك ثوٌغۇچىٕىڭ ئبٌذىغب 

ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه « جەڭ غۀىَّەتٍىرى » ئۀفبي ضۈرىطي ئىطّىذىٓ ِەٌۇَ ثوٌغبٔذەن 
 ثىر ضوئبٌغب جبۋاپ ثېرىع ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ:

َفاِؿ ُقِل اْْلَنْػَفاُؿ لِلَِّو َوالرَُّسوِؿ فَاتػَُّقوا اللََّو َوَأْصِلُحوا َذاَت بَػْيِنُكْم َوَأِطيُعوا َيْسأَُلوَنَك َعِن اْْلَنػْ 
 اللََّو َوَرُسوَلُو ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ 

غۀىَّەتٍەر )ٔي لبٔذاق تەلطىُ لىٍىػىڭ( توغرۇٌۇق ضۀذىٓ ضورىػىذۇ، )ئۇالرغب( 
 .لب ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرىگە خبضتۇرهللا رىطىذا ھۆوۈَ چىمىرىع( اغۀىَّەتٍەر )توغ »ئېَتمىٕىي، 

، )ئىختىالپ لىٍىػّبً ئىتتىپبق ثوٌۇپ( ئبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَىتىڭالرٔي ئۇٔتۇِبڭالرهللا ا
ٔىڭ پەٍغەِجىرىگە ئىتبئەت هللا لب ۋە اهللا ّىٓ ثوٌطبڭالر، اۇئئبراڭالرٔي تۈزەڭالر، ئەگەر ضىٍەر ِ

 (. 1) «  لىٍىڭالر
ٍەتتىٓ وېَىٕال تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەرٔىڭ وېٍىػي، لۇرئبْ دېّەوچي ثوٌغبْ ٍۇلىرىذىىي ئب

 ٔىڭ ئبرلىطىذىىي چوڭمۇر لىّّەت لبراغالر ئۈچۈْ تىپىه ثىر ثىػبرەتتۇر:«ئۇرۇظ ئەخاللي » 

َا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّو َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آَ  يَاتُُو زَاَدتْػُهْم ِإٙمَانًا ِإٔمَّ
ْم يَػتَػوَكَُّلوَف )  (3( الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَََّّلَة َوِمَّا َرَزقْػَناُىْم يُػْنِفُقوَف )2َوَعَلى َرِّبِّْ

ٔىڭ ئبٍەتٍىرى هللا ٍبد ئېتىٍطە دىٍٍىرىذا لورلۇٔچ پەٍذا ثوٌىذىغبْ، اهللا پەلەت ا» 
لىٍىذىغبْ وىػىٍەرال )وبِىً(  ئىػۀچ رەثجىگىالپەلەت تىالۋەت لىٍىٕطب ئىّبٔي وۈچىَىذىغبْ، 

ّىٍٕەردۇر. ئۇالر )ِۇوەِّەي رەۋىػتە( ٔبِبز ئولۇٍذۇ، ثىس ئۇالرغب رىسىك لىٍىپ ثەرگەْ پۇي ۇئِ
 (. 3 – 2« ) ضەرپ لىٍىذۇ  ئبٌالھ ٍوٌىذا ضېخٍَىك ثىٍەْـ ِبٌذىٓ 

ٍىىىٕي ئېٕىك ۋە ئۀفبي ضۈرىطي، ئۇرۇغٕىڭ ئەضٍي ِەلطىتىٕىڭ تىٕچٍىك ئۈچۈْ ئىىۀ
  ٍېپىك ھبٌذا ئىپبدىٍىگەْ ئبٍەتٍەر ثىٍەْ توٌۇپ تبغمبْ. ِبٔب ئۇالردىٓ ثىرى:
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( َوِإْف يُرِيُدوا 61َوِإْف َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح َْلَا َوتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو إِنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم )
 (62ُىَو الَِّذي أَيََّدَؾ بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِننَي ) َأْف َ٘مَْدُعوَؾ فَِإفَّ َحْسَبَك اللَّوُ 

 ىاللهللا اپەلەت ئەگەر ئۇالر تىٕچٍىممب ِبٍىً ثوٌطب، ضۀّۇ تىٕچٍىممب ِبٍىً ثوٌغىٓ، » 
)ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرىٕي( ئبڭالپ تۇرغۇچىذۇر، هللا اغۇٔي ئۇٔۇتّىغىٕىي، لىٍغىٓ.  ئىػۀچ

ئۇالر )تەٍَبرٌىك لىٍىۋېٍىع ئۈچۈْ ضۈٌھي ثىٍەْ( )ٔىَەتٍىرىٕي( ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر. ئەگەر 
ضېٕي هللا )ئۇالرٔىڭ غەررىذىٓ( غەوطىس ضبڭب وۇپبٍە لىٍغۇچىذۇر. اهللا ضېٕي ئبٌذىّبلچي ثوٌطب، ا

 .( 62 – 61« ) ّىٍٕەر ثىٍەْ وۈچٍۀذۈرىذۇ ۇئئۆزٔىڭ ٍبردىّي ثىٍەْ ۋە ِ
ۇِبرالر ئۈچۈْ ئبٌتۇٔذەن ئۇ دەۋردە ئۇرۇغالر ثىر وىرىُ ِۀجەضي ثوٌۇپ، ئۇرۇغالر جەڭخ

تېپىٍغۇضىس ثىرەر پۇرضەت ئىذى. ثۇ ضەۋەپتىٓ تېخىّۇ وۆپ غۀىَّەتىە ئېرىػىع ئۈچۈْ، 
تېخىّۇ وۆپ وىػىٕي ئۆٌتۈرۈغتىٓ ٍبّٔبٍتتي. ثۇ پىرىٕطىپطىس ئۇرۇغالردا وىُ ٔېّىٕي ئوٌجب 

ئۀئۀىطي « ڭ تبال –ثۇالڭ » ئبٌطب، ثۇ ئۇٔىڭ ثوالتتي. ئۇ دەۋردىىي ئۇرۇغالردا ثىر خىً 
ھبوىُ ئىذى. ثۇ ئبِىً ئۇرۇغخۇِبرالرٔي ثىرەر ئۆٌۈَ ِبغىٕىطىغب ئبٍالٔذۇرۇپ لوٍغبْ ثوٌۇپ، 

ثبھبٔىطي ثىٍەْ ئبدەَ ئۆٌتۈرۈظ « ئۇرۇظ » وۆزٔي تېخىّۇ وۆپ غۀىَّەتىە تىىىۀٍەر، 
ىَّەتتە ٍوٌٍۇق ثوٌغبْ ثۇ پۇرضەتٕي غۀىَّەت ثىٍەتتي. ٍۀي، وۆزى ئۇرۇغتب ئبٌىذىغبْ غۀ

ثوٌغبْ ثىر وىػي ئۈچۈْ، ئۇرۇغٕىڭ ئۆزى ئەڭ چوڭ غۀىَّەت ئىذى. ثۇ چۈغۀچە، 
وىػىذىىي ئۆٌتۈرۈظ خىرضىٕي تېخىّۇ وۈچەٍتەتتي ۋە ثۇ ئبرلىٍىك ٍوق ھېطبثتىىي ۋىجذأىٕي 
ثېطىپ تۇراتتي. ثۇ چۈغۀچە وىػىذە، لبرغي تەرەپتىىي وىػىٕي ئۆزىگە ئوخػبظ ثىر جبْ 

ئەوطىچە لبرغي تەرەپٕي ئۆٌتۈرضە ئۆزىگە ِۀپەئەت ئېٍىپ وېٍىذىغبْ ثىر ئىگىطي ئەِەش، 
ۋاضتە تۇٍغۇضىٕي پەٍذا لىالتتي. ثۇ ضەۋەپتىٓ، ثىر جبٔغب ضېٍىػتۇرغبٔذا ئەرزىّەش ٔەرضە 

 ھېطبثٍىٕىذىغبْ ئوٌجب ئۈچۈْ، لبرغي تەرەپٕي رەھىّطىسٌىه ثىٍەْ ئۆٌتۈرەتتي. 
، ئۇرۇغمب لبتٕبغمۇچىالرٔي ثىرەر «تبراج  –تبالْ  »ِبٔب ِۇغۇٔذاق ئەھۋاٌذا، ئۇرۇغٕي 

جەڭ غۀىَّەتٍىرىٕي » ئۆٌۈَ ِبغىٕىطىغب ئبٍٍىٕىپ لېٍىػتىٓ ضبلالپ لېٍىػٕىڭ ثىردىٕجىر ٍوٌي، 
لبٔۇٍٔۇق ) ئبدىً ( تەلطىّبت ثىٍەْ ثىر تەرەپ لىٍىع ئىذى. لۇرئبٔذا ثۇ ضۈرە ۋە ثبغمب « 

« تبراج  –تبالْ » ٔەرضە ِبٔب ثۇ ئىذى. لۇرئبْ ضۈرىٍەردە ئەِەٌگە ئبغۇرِبلچي ثوٌغبْ 
چۈغۀچىطىٕي ِۀئي لىٍىپ، « غۀىَّەت ئوٌجب ئبٌغۇچىغب ئبئىت » ئبضبضىغب لۇرۇٌغبْ 

ئۇٔىڭ ئورٔىغب جەڭ غۀىَّەتٍىرىٕي ٍولطۇٌالر ۋە ئېسىٍگۀٍەرگە تبرلىتىپ ثېرىػٕي 
 دەضطىتىذۇ:

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَ  َأفَّ لِلَِّو ُُخَُسُو َولِلرَُّسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْعَلُموا أٔمَّ
ْلَْْمَعاِف َواللَُّو َواْبِن السَِّبيِل ِإْف ُكْنُتْم َآَمْنُتْم بِاللَِّو َوَما أَنْػَزْلَنا َعَلى َعْبِدنَا يَػْوـَ اْلُفْرقَاِف يَػْوـَ اْلتَػَقى ا

 يرٌ َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقدِ 

لب، هللا ّىٍٕەر!( ثىٍىڭالروي، ضىٍەر ئبٌغبْ غۀىَّەتٕىڭ ثەغتىٓ ثىرى اۇئ)ئي ِ» 
پەٍغەِجەرگە، پەٍغەِجەرٔىڭ خىع ـ ئەلرىجبٌىرىغب، ٍېتىٍّەرگە، ِىطىىٍٕەرگە، ئىجٓ 

لب، ئىىىي گۇرۇھ )ٍۀي ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ وبپىرالر( هللا ضەثىٍٍەرگە خبضتۇر. ئەگەر ضىٍەر ا
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ەْ ٔبھەق ئبٍرىٍغبْ وۈٔذە )ٍۀي ثەدرى ئۇرۇغي ثوٌغبْ وۈٔذە( ئۇچرىػىپ ھەق ثىٍ
ثۀذىّىسگە )ٍۀي ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِغب( ثىس ٔبزىً لىٍغبْ ٔەرضىٍەر )ٍۀي ئبٍەتٍەر ۋە 

ٔىڭ غۀىَّەت توغرىطىذىىي ھۆوّىٕىڭ ئۀە غۇ هللا پەرىػتىٍەر( گە ئىػۀطەڭالر )ا
 (. 41« ) لبدىردۇر ھەر ٔەرضىگە هللا ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىڭالر(. ا
ھەلمىذە توختىٍىػىّىس ضەۋەپطىس ئەِەش. « ئەلىً ثەرپب لىٍىػي » ٍۇلىرىذا ۋەھىَٕىڭ 

چۈٔىي ئىٕطبٍٔىك تبرىخىذا، ئىٕطبٔغب ثەخع ئېتىٍگەْ ئەڭ چوڭ ئىالھىٌ ٔېئّەت ثوٌغبْ 
ئەلىٍگە لبرىتىٍغبْ ِبختبظ ِبٔب ثۇ ضۈرىذە، ھەِذە تبزا لىسزىغبْ جەڭ ضەھٕىطي ثبٍبْ 

 لىٍىٕغبْ ثۆٌەوتىٓ وېَىٕال وەٌّەوتە:

 ِإفَّ َشرَّ الدََّوابّْ ِعْنَد اللَِّو الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ََل يَػْعِقُلوفَ 

ٔىڭ ٔەزىرىذە ھبٍۋأالرٔىڭ ئەڭ ٍبِىٕي )ھەلٕي ئبڭٍىّبً( گبش هللا غۈثھىطىسوي، ا» 
« وىػىٍەردۇر  ەٍذىغبْئىػٍەتّ ئەلٍىٕيثوٌۇۋاٌغبْ، )ھەلٕي ضۆزٌىّەً( گبچب ثوٌۇۋاٌغبْ، 

 (22 .) 
ئەضٍىذە ثۇ ثىر جەڭ ئەِەش. تبغمىٌ وۆرۈٔۈظ جەھەتتىٓ ثىر ئۇرۇغتەن وۆرۈٔطىّۇ، 

« ئىٕطبْ ثىٍەْ ئىٕطبٕٔىڭ ضبئبدىتىٕىڭ ٍۀە ثىر ئىطّي ثوٌغبْ ئىطالَ » ئەِەٌىَەتتە 
ئبٍەتٍەر ئبرىطىغب ضېٍىٕغبْ ثبرٌىك توضبلالرٔي چېمىپ تبغالظ تەغەثجۇضىذۇر. تۆۋۀذىىي 

پەلەت ئۀفبي ضۈرىطٕىڭال ئەِەش، پۈتۈْ لۇرئبٕٔىڭ ئەڭ ضەرخىً ئبٍەتٍىرىذىٓ ثىر 
 ئۆرٔەوتۇر:

 َٗمُوُؿ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّو َولِلرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُٗمِْييُكْم َواْعَلُموا َأفَّ اللَّوَ 
َنًة ََل ُتِصيَُبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة 24َوأَنَُّو ِإلَْيِو َُتَْشُروَف ) بَػنْيَ اْلَمْرِء َوقَػْلِبوِ  ( َواتػَُّقوا ِفتػْ

 (25َواْعَلُموا َأفَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب )

ثىر ئىػمب  گە ھبٍبت ثەخع ئېتىذىغبْۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرى ضىٍەرهللا ّىٍٕەر! اۇئئي ِ» 
ئىّبٔغب دەۋەت لىٍطب، ئۇٔي لوثۇي لىٍىڭالر.  / تمب ئېرىػتۈرىذىغبْ()ٍۀي ئەثەدىٌ ھبٍب

ٔىڭ هللا ەر ا. )لىَبِەت وۈٔي( ضىٍغب وىرىذۇوىػي ثىٍەْ ئۇٔىڭ لەٌجي ئبرىطىهللا ثىٍىڭالروي، ا
 هللا ،ر ئېغىر ثىر ئېّتىھبْ ئۈچۈْ ھەر دائىُ تەٍَبر ھبٌەتتە تۇرۇڭالرضىٍە. دەرگبھىغب ٍىغىٍىطىٍەر

ٔىڭ ئبزاثي هللا ثىٍىڭالروي، ا ىٕي ٍولبتمبٔالرغىال ِۇضەٌٍەت ثوٌّبٍذۇ.ھۇغ –پەلەت ئەلٍي 
 (. 25 – 24« ) لبتتىمتۇر 

ئۇرۇظ » ضۈرىگە ئىطىُ لىٍىپ لوٍۇٌغبْ ئبٍەتٍەرٔىڭ، غۀىَّەتٍەرٔىڭ تەلطىّبتىٕي 
 –دائىرىطىذە ٍېڭىذىٓ ثەٌگىٍىگۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ئۆتىۀىذۇق. ئىٕطبٕٔي ِبي « ئەخاللي 

غب ثېرىٍىپ وېتىػتىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ، ھەر دائىُ ھۇغَبر تۇرۇغمب دەۋەت لىٍغبْ دۇَٔب
تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەر، ئۇرۇظ ئەخاللىٕىڭ ئەڭ چوڭ وبپبٌىتي ثوٌغبْ ئبوتىپ ثىر ۋىجذاْ 

 ثەرپب لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍّبلتب:
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( َواْعَلُموا 27ونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموَف )يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل ََّتُونُوا اللََّو َوالرَُّسوَؿ َوَّتَُ 
َنٌة َوَأفَّ اللََّو ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم ) َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوََلدُُكْم ِفتػْ  (28أٔمَّ

ت ئبِبٔەضىٍەرگە ثوٌّىطب لب، پەٍغەِجەرگە خىَبٔەت لىٍّبڭالر، هللا ّىٍٕەر! اۇئئي ِ» 
ڭالروي، غۇٔي ئۇٔتۇِب .غبْ ثوٌطىٍەرثىٍىپ تۇرۇپ خىَبٔەت لىٍ رغبلىٍىٕغبْ لىّّەت لبراغال

ٔىڭ هللا ا . ثىٍىڭالروي،ضىٍەر ئۈچۈْ ثىر تۈرٌۈن ضىٕبلتۇرضىٍەرٔىڭ ِبٌٍىرىڭالر، ثبٌىٍىرىڭالر 
 (. 28 – 27« )  دەرگبھىذا چوڭ ضبۋاة ثبر

ئّىٓ گە ٍېمىٓ ِۇ 300ثەدىردە، پەلەت ئىىىي ئبتٍىك، لبٌغبٍٔىرى پىَبدە ثوٌغبْ 
ئېرىػىەْ زەپەر، ئۆزىذىٓ وېَىٕىي ِىڭ ٍىٍالر ثوٍىٕچە داۋاِالغمبْ فەتىھٍەر دەۋرىٕىڭ 
ثبغالٔغۇچي ثوٌذى. ثۇ ۋەھىٌ ۋە ئىّبٕٔىڭ زەپىرى ئىذى. ثۇ زەپەر ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ئىّبْ 
داۋاضي، ئىٍگىرى وۆرۈٌۈپ ثبلّىغبْ ثىر ئىٕطبٔالر جەِىئىَىتي ۋە ضىَبضەت غەوٍىٕي روٍبپمب 

(.  41« ) ٍەۋِۇي فۇرلبْ » مبردى. لۇرئبْ زەپەر وۈٔىگە ۋەھىَگە ثەرگەْ ضۈپەتٕي ثەردى: چى
ثۇ زەپەر، ئۇ وۈٔىگىچە «. ثىرىذىٓ ئېٕىك ئبٍرىٍغبْ وۈْ  –ھەق ثىٍەْ ثبتىً ثىر » ٍۀي 

وىٍّىىىٕي « ئىطالَ جبِبئىتي » غەخطي ئۇتۇلالر ثىٍەْ داضتبٔالر ٍبزغبْ ئىطالَ توپٍۇِىغب 
ثۇ وۈٔذىٓ ثبغالپ جېٕىٕي ھەلىمەتىە غبھىت لىٍغبْ غەخطىٍەر ئەِەش، ثىر جبِبئەت  ثەردى.

ئوتتۇرىغب چىمتي. ثۇ جبِبئەتٕىڭ ھەلىمەت ۋە ئبداٌەتٕي ھبوىُ لىٍىػي ئۈچۈْ ثىرٌىه ۋە 
 ئىتتىپبلٍىمىٕي ھىّبٍە لىٍىػي وېرەن ئىذى:  

 َشُلوا َوَتْذَىَب رُِٗمُكْم َواْصِبُوا ِإفَّ اللََّو َمَع الصَّاِبرِينَ َوَأِطيُعوا اللََّو َوَرُسوَلُو َوََل تَػَناَزُعوا فَػتَػفْ 

لب ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرىگە ئىتبئەت لىٍىڭالر، هللا )پۈتۈْ ضۆز ھەرىىەتٍىرىڭالردا( ا» 
طىٍەر، وۈچ ـ لۇۋۋىتىڭالر وېتىپ غىجبئىتىڭالرٔي ٍولۇتۇپ لوٍىئىختىالپ لىٍىػّبڭالر، ثوٌّىطب 

ھەلىمەتەْ ضەۋر هللا ، اىك ثىٍەْ ثەرداغٍىك ثېرىڭالر ) لبرغي تۇرۇڭالر (چىذاِچبٍٔلبٌىذۇ؛ 
 (. 46« ) لىٍغۇچىالر ثىٍەْ ثىٍٍىذۇر 

ِۇھەثجەت، ٍەر ٍۈزىذىىي ثبرٌىك ثبٍٍىمالردىّٕۇ  –ِۇئّىٍٕەر ئبرىطىذىىي ِېھرى 
 راغتۇر:ِۇھەثجەت دۇَٔبٔي ثەرضىّۇ لۇرثبْ لىٍىّٕبٍذىغبْ ثىجبھب لىّّەت لب -ئۈضتۈٔذۇر. ِېھرى

يًعا َما أَلَّْفَت بَػنْيَ قُػُلوِِّبِْم َوَلِكنَّ اللََّو أَ  لََّف َوأَلََّف بَػنْيَ قُػُلوِِّبِْم َلْو أَنْػَفْقَت َما ِٓت اْْلَْرِض َجَِ
نَػُهْم ِإنَُّو َعزِيٌز َحِكيمٌ   بَػيػْ

ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىٕي  غبْ تەلذىردىّۇْ ثبٍٍىمٕي ضەرپ لىٍضەْ ٍەر ٍۈزىذىىي پۈتۈ» 
غبٌىجتۇر، ھېىّەت ثىٍەْ هللا ئۇالرٔي ئىٕبق لىٍذى. غۈثھىطىسوي، اهللا ٌېىىٓ ا، تۈرەٌّەٍتىڭثىرٌەغ

 (. 63« ) ئىع لىٍغۇچىذۇر 
« ئىّبْ ئەڭ چوڭ ئىّىبٔذۇر » ئۀفبي ضۈرىطىٕي ثىر جۈٍِىگە ٍىغىٕچبلالٍذىغبْ ثوٌطبق، 

بٍذۇ. ئبٌالھ ٔىڭ دېَىػىە ثوٌىذۇ. چۈٔىي ٍبرىتىٍغبْ ھەر لبٔذاق ٔەرضە وۈچىٕي ئۆزىذىٓ ئبٌّ
ٍبردىّىغب ئبٌالھ لب ٍبردەَ لىٍغبٔالر ئېرىػىذۇ. ضۈرە، وىػىٕىڭ دىممەت ٔەزرىٕي ضەۋەپىە 
ئەِەش، ٔەتىجىٕي ِەٍذأغب وەٌتۈرگۈچىگە ئبغذۇرىذۇ. پەلەت ئۇرۇظ ئەخاللىٕىال ئەِەش، 

ەرگىسِۇ ضبٔغب، ثبتىً ئۇرۇغىٕي، ھ -ئەخالق ئۇرۇغىٕىّۇ ئۆگىتىذۇ. ثۇ ئبرلىٍىك ِۇھبتبثىغب، ھەق 
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غۀىَّەتىە، زېّىٓ ئىػغبي لىٍىػمب ۋە ھەر لبٔذاق دۇَٔبۋى ِۀپەئەت ئۇرۇغىغب ئبٍالٔذۇرۇپ 
 لوٍۇغمب ثوٌّبٍذۇ، دەٍذۇ. 

 
 

 ھەدىذ ضۈرىطي

 
ثىسگە ٍېتىپ وەٌگەْ پەرلٍىك رىۋاٍەتٍەرگە ئبضبضالٔغبٔذا، ضۈرە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ دەۋرىذىال 

« ھەدىذ » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « تۆِۈر » . ضۈرىگە ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ« ھەدىذ » 
 ئىطّي تۆۋۀذىىي ئبٍەتىە ئبضبضەْ لوٍۇٌغبْ:

ثىس ھەلىمەتەْ ئەٌچىٍىرىّىسٔي روغەْ دەٌىٍٍەر ثىٍەْ ئەۋەتتۇق ۋە ئۇالر ثىٍەْ ثىٍٍە، » 
ئۆز لۇۋۋەتٕي  - ئىٕطبٔالر ئبداٌەتٕي ثەرپب لىٍطۇْ دەپ، وىتبثٕي، لبٔۇٕٔي چۈغۈردۇق. وۈچ

 ( َ  اْلَِْديد ئىچىگە ئبٌغبْ ۋە ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ ٔۇرغۇْ ِۀپەئەتٍەر ثوٌغبْ تۆِۈرٔي )
 (. 25« )ٍبراتتۇق 

« لىٍذۇق  ( اْلَِْديدَ  أَنْػَزْلَنا ٔبزىً )» تۆِۈرٔىّۇ خۇددى لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍغبٔذەن 

ۈپىتىذە تىٍغب ئىجبرىطىٕىڭ ئىػٍىتىٍىػي ثىر لبٔچە خىً ِۀبغب ئىگە. ئبٍەتتە ٔېئّەت ض
ئېٍىٕغبْ ئۈچ غەٍئىذىٓ ثىرضي ثوٌغبْ تۆِۈر، ئبداٌەتٕىڭ ئىٍىىذىىي وۈچ ثوٌغبْ ۋالىتتب، 
ئبداٌەتٕىڭ ھبِىَطي؛ زۇٌۇِٕىڭ ئىٍىىذىىي وۈچىە ئبٍالٔطب، زۇٌۇِٕىڭ ۋاضتىطي ثوٌىذۇ. 

ِۀىطىذىىي ھەدىذ وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتىٍىػىٕىڭ ثىردىٓ ئبرتۇق « تۆِۈر » ضۈرىٕىڭ 
 ۋوٌٍۇق ِۀىطي ثبر. ضىّ

گەرچە ضۈرىٕىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕىڭ ئەوطىچە ثەزى رىۋاٍەتٍەر ثوٌطىّۇ، 
ِەزوۇر ضۈرە ثىر پۈتۈْ ھبٌذا ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ھەغر ۋە ضەپ ضۈرىٍىرىّۇ خۇددى ثۇ 

ەغبثۇْ ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب جۈِە ۋە ت « َسبَّحَ  –ضەثجەھە » ضۈرىگە ئوخػبظ 

 ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ. «  ُيَسبّْحُ  –ٍۈضەثجىھۇ » ضۈرىٍىرىّۇ، ثۇ وەٌىّىٕىڭ ِۇئبرىس غەوٍي ثوٌغبْ 

ئبٍىتي ٍۈز ثەرگەْ ثىر ئۇرۇغٕي تىٍغب  – 10ضۈرىٕىڭ تېّىطىغب ٔەزەر ضبٌغبْ ۋالتىّىسدا، 
« تۆِۈر » ْ. ئبٌىذۇ. ضۈرىذە ٔىفبق ۋە ئىٕفبق ِەضىٍىطي ٔبھبٍىتي زىچ ھبٌذا ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغب

ئىطىٍّىه ثىر ضۈرىٕىڭ، ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ِۇخبٌىپەت ھبٌىتىذە ئەِەش، ھۆوۈِراْ وۈچىە ئىگە 
ثوٌغبْ ثىر ِەزگىٍذە ٔبزىً ثوٌىػي دەۋر ئبرلب وۆرٔىػي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذىّۇ دەۋرٔىڭ 

 تەلەززاضىذۇر.
ھەزرىتي دەضٍەپىي ِەزگىٍٍەردىىي تەرتىپٍەردە ضۈرە پەرلٍىك ٍەرٌەرگە تىسىٍغبْ. 

ِۇھەِّەد ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ  –ئوضّبٔغب ٔىطجەت لىٍىٕغبْ تەرتىپتە، ضۈرە زەٌسەٌە 
ثوٌۇپ، ثۇٔي ئىساھٍىغىٍي ثوٌّبٍذۇ. چۈٔىي زەٌسەٌە ضۈرىطي، ِەوىە دەۋرىٕىڭ دەضٍەپىي 

ٍىٍىغب توغرا وېٍىذۇ. ِۇھەِّەد  – 4ٕىڭ رىطبٌەتِەزگىٍىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرە ثوٌۇپ، 
طىٕىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ئېٕىك. ثۇ ئىىىي ضۈرە ئبرىطىذا تەخّىٕەْ ئوْ ضۈرى
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ٍىٍٍىك ثىر زاِبْ تىٍىّي ثبر. پەرلٍىك ئىىىي زاِبٔغب ئبئىت ضۈرىٕىڭ ئبرىطىغب ِەدىٕىذە 
 ٔبزىً ثوٌغبْ ھەدىذ ضۈرىطىٕي تىسىػٕىڭ ئىساھبتي لېَىٓ. 

ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ ھەزرىتي ِۇھەِّەد ضۈرىطي  –ئىجٓ ئبثجبش تەرتىۋىذە ھەج 
ئوضّبْ تەرتىۋىگە لبرىغبْ ثىر ئبز ِۇۋاپىمتەن وۆرۈٔطىّۇ، ِۇھەِّەد ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىغب 

 ئەِەش، ضەپ ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىغب تىسىٍطب تېخىّۇ توغرا ثوٌىذۇ. 
ٍىٍي  – 2ضۈرە ثەدىر ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. ثۇ ئەھۋاٌذا ضۈرىٕي ھىجرەتٕىڭ 

 ىً ثوٌغبْ دېطەن خبتبالغّبٍّىس. ٔبز
ضۈرىٕىڭ دەضٍەپىي ئۈچ ئبٍىتىذە ئىالھىٌ ضەوىىس ئىطىُ / ضۈپەت ٍەر ئبٌغبْ ثوٌۇپ، 

دۇر. ِۈٌىٕىڭ ِۇتٍەق ِۀىذە ئبٌالھ لب ئبئىت «ئىٕفبق ضۈرىطي » ِەزِۇْ جەھەتتىٓ دەي 
ىٍّىع ئىىۀٍىىي (، ئىٕفبق لىٍىػتىٓ لېچىػٕىڭ ِۇٔبپىمالرچە ثىر ل 5 - 4، 2ئىىۀٍىىي ) 

 –(، دۇَٔبدىىي ِبي  16ئىىۀٍىىي ) « ٍەھۇدىٍَىػىع ئبالِىتي » (، ثۇٔىڭ ثىر  10) 
ِۈٌىٕىڭ ئۆتىۈٔچي ئىىۀٍىىي، ئبٌالھ ٔىڭ ضېخىٍَىمىغب ٔبئىً ثوٌغبٔالرٔىڭ ثېخىٍٍىمي 

ِۈٌه ۋە وۈچ ثىٍەْ  –(، ئىّبٕٔىڭ ِبي  24 – 23لىٍىػىذىىي چۈپرۀذىٍىه ) 
 – 28(، ئبٌالھ ٔىڭ ضېخىٍَىمىٕي ئۇٔتۇِبضٍىك الزىٍّىمي )  25ي وېرەوٍىىي ) وۈچٍۀذۈرۈٌىػ

( ئىٕفبق تېّىطي دائىرىطىذە ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ. ئىٕفبق ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئبخىرىتىٕىڭ ٔۇرٌۇق  29
 (.  13 – 12ٍۇٌتۇزى ثوٌىذۇ ) 

اق ثبٍبْ ئەضّبئي ھۇضٕبدا ٍەر ئبٌغبْ ضەوىىس ِۇثبرەن ئىطىُ تۆۋۀذىىي ئبٍەتتە ِۇٔذ
 لىٍىٕغبْ:

( َلُو ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض 1َسبََّح لِلَِّو َما ِٓت السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَِْكيُم )
ِبُكلّْ  ( ُىَو اْْلَوَُّؿ َواْْلَِخُر َوالظَّاِىُر َواْلَباِطُن َوُىوَ 2ُٗمِْيي َوُٙمِيُت َوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )

 (3َشْيٍء َعِليٌم )
لب تەضجىھ ئېَتتي / هللا ئبضّبٔالردىىي ۋە زېّىٕذىىي ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ا» 

ئبضّبٔالردىىي ۋە زېّىٕذىىي ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ) ئۇالرغب ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىٕي 
غبٌىجتۇر، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع هللا ثىٍذۈرگەْ ( ئبٌالھ ٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍذى، ا

ئۆٌتۈرەٌەٍذۇ، هللا لب خبضتۇر، اهللا ىٍغۇچىذۇر. ئبضّبٔالرٔىڭ ۋە زېّىٕٕىڭ پبدىػبھٍىمي ال
هللا( ٔىڭ ئىپتىذاضي ٍولتۇر، ئىٕتىھبضي ٍولتۇر، )اهللا ھەر ٔەرضىگە لبدىردۇر. اهللا تىرىٍذۈرەٌەٍذۇ، ا

ئبغىبرىذۇر )ٍۀي ِەۋجۇتٍۇلىٕي وۆرضەتىۈچي دەٌىٍٍەر ثىٍەْ ئەلىٍٍەرگە ئبغىبرىذۇ(، 
)ٍۀي ئۇٔي وۆز ثىٍەْ وۆرگىٍي ثوٌّبٍذۇ، ئۇٔىڭ زاتىٕىڭ ِبھىَىتىٕي تؤۇغمب  ِەخپىَذۇر

 (. 3 – 1« ) ھەر ٔەرضىٕي ثىٍگۈچىذۇر هللا ئەلىٍٍەر ئېرىػەٌّەٍذۇ(، ا
ئبٍەتتە ٍەر ئبٌغبْ ئەۋۋەي ۋە ئبخىر، زاھىر ۋە ثبتىٓ ئىطىٍّىرى  – 3ثۇ ئەضّب ئىچىذە 

ئبٍەتتىىي ٍۇھىٌ ۋە ٍۇِىت  – 2ٌغبْ. ثەزىٍىرى پۈتۈْ لۇرئبٔذا، پەلەت ثۇ جبٍذىال ٍەر ئب
ئەفئبٌي ھۇضٕبضىذىٓ ئىىىي ئىطىّٕي تۈرٌۀذۈرۈپ ئەضّب تىسىٍّىىىگە وېَىٓ لوغۇپ لوٍغبْ 
ۋە  ثۇٔىڭغب تىرِىسى ۋە ئىجٓ ِبجە ھەدىطٍىرىٕي دەٌىً لىٍىپ وۆرضەتىەْ، ثىراق ثۇ توغرا 

ٍىرى ثوٌغبٔذەن، پېئىً غەوٍىذىىي ئەِەش. ئبٌالھ ٔىڭ لۇرئبٔذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئىطىّ
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ئىطىٍّىرىّۇ ثبر. ئەگەر پېئىٍٍىرىٕي ئىطىٍّىرى ثىٍەْ ئوخػبظ دەپ لبراپ، ئۇ پېئىٍذىٓ 
ِۀىطىذىىي « تۇزاق لۇرغۇچي » ئىطىّالرٔي تۈرٌۀذۈرۈپ چىمىػمب ئۇرۇٔطبق، ثۇ ئەھۋاٌذا 

ِۀىٕي « ذىغبْ ھىٍَە لىٍى» ؛ «ئەي ِبوىر ) تۇزاق لۇرغبْ ( » ِەوەرە پېئىٍىذىٓ 
« ئبزاپ لىٍىذىغبْ » ؛ «ھىٍَە لىٍغبْ  –ئەي ھبدى » ثىٍذۈرىذىغبْ ٍۇھبدىئۇ پېئىٍىذىٓ 

ھبالن » ؛ «ئبزاپ لىٍغبْ  –ئەي ِۇئبززىپ » ِۀىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ٍۇئەززىجۇ پېئىٍىذىٓ 
« ئبتتي » ؛ «ھبالن لىٍغبْ  –ئەي ھبٌىمۇ » ِۀىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ٔۇھٍىمۇ پېئىٍىذىٓ « لىٍىّىس 

ئىطىٍّىرىٕي تۈرٌەپ چىمىػمب « ئبتمۇچي  –ئەر راِي » ِۀىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ راِە پېئىٍىذىٓ 
ئبٍبغ ثىر خىً ۋە پىرىٕطىپٍىك ھبٌذا ِۇئبِىٍە لىٍىع  –توغرا وېٍىذۇ. ثۇ ِەضىٍىگە ثبغتىٓ 

ىٍىذە وېرەن. ثۇ خىً ئىطىّالر ئبٌالھ ٔىڭ غۀىگە الٍىك ثوٌّبٍذىغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ثۇ ِەض
ئبٍبغ ثىردەن ثوٌۇظ ۋە ئبٌالھ ئىطىُ ئورٔىذا ئىػٍەتىەْ وەٌىّىٍەرٔي ئىطىُ  –ثبغتىٓ 

 ضۈپىتىذە، پېئىً ضۈپىتىذە ئىػٍەتىۀٍەرٔي پېئىً ضۈپىتىذە لوثۇي لىٍىع وېرەن.
ثۇ ئبٍەتٍەردىٓ وېَىٓ وبئىٕبتمب ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەر ثىٍەْ دىممەت ٔەزرىّىسٔي 

ۋە ئبٌالھ ٔىڭ وبئىٕبتٕىڭ ھۆوۈِرأٍىك ِبلبِي ثوٌغبْ ئەرظ ئۈضتىذە  وبئىٕبتمب ئبغذۇرىذۇ
 لبرار لىٍغبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ.  

ئبٍەتتىٓ ثبغالپ ئىٕفبق ِەضىٍىطي ئوتتۇرىغب لوٍۇٌۇغمب ثبغٍىٕىذۇ. وبئىٕبتمب  – 7ضۈرىذە 
ىڭ ِەۋجۇدىَەت دائىر ئبٍەتٍەردىٓ وېَىٓ ئىٕفبق تېّىطىٕىڭ تىٍغب ئېٍىٕىػي، ئەضٍىذە ئىٕطبٕٔ

وبرۋىٕىغب لوغۇٌىػي ئۈچۈْ ثىر دەۋەتتۇر. چۈٔىي ِەۋجۇدىَەتٕىڭ تەضجىھبتي، ئۇالرٔىڭ ئبٌالھ 
ٔبِىذىٓ ) ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىگە ِۇۋاپىك ( ھەرىىەت لىٍىػىذۇر. ئبٌالھ ٔبِىذىٓ ھەرىىەت 

ىٓ، تۇپراق لىٍغبْ ھەر ِەۋجۇدىَەت ئەضٍىذە ئىٕفبق لىٍّبلتب. لوٍبظ ۋە ئبً، ئبضّبْ ۋە زېّ
ۋە ضۇ، وېچە ۋە وۈٔذۈز، ئۆضۈٍِۈن ۋە ھبٍۋأبت... ثۇالردىٓ ئىٕفبق لىٍّبٍذىغبٔالر ثبرِىذۇ؟ 
ئەِّب ئۇالرٔىڭ ئىٕفبلي ئىجبدەت ھېطبثالّٔبٍذۇ، چۈٔىي ئۇالر ئبڭٍىك ئەِەش. ئبڭٍىك ھبٌذا 

ذىغبْ ئىٕفبق لىٍىذىغبْ، ئبڭٍىك ھبٌذا ثبغمىالرٔي ئۆز ئىّىبٍٔىرىذىٓ ھەِجەھىر لىٍى
 ِەۋجۇدىَەت ئىٕطبٔذۇر. ئىٕطبٔذىٓ ثۇ ئىالھىٌ وبرۋأغب لوغۇٌۇظ تەٌەپ لىٍىّٕبلتب. 

تۇر. چۈٔىي ئبٌالھ «ئېٍىع » ئەِەش، ئەوطىچە « ثېرىع » ئبٌالھ ئۈچۈْ ثېرىع، 
« ثېرىع » ئۈچۈْ ئەِەش، « ئېٍىع » ثۀذىطىذىٓ ٔېّىٕي لۇرثبْ لىٍىػٕي تەٌەپ لىٍىطب، 

ئبٌالھ ٔىڭ ثۀذىگە ئىھتىَبجي ٍوق، ٌېىىٓ ثۀذىٕىڭ ئبٌالھ لب ثوٌغبْ  ئۈچۈْ تەٌەپ لىٍىذۇ.
ئىھتىَبجىٕىڭ چېىي ٍوق. ئبٌالھ ٔىڭ لبٔۇٔىٕىڭ تەلەززاضىغب ئبضبضەْ، ئىٕفبق، ئبٌالھ ٔىڭ 
ثۀذىگە ئبتب لىٍغبْ ٔېئّىتىٕي تېخىّۇ ئبغۇرۇپ ثېرىع ئۈچۈْ ثەٌگىٍىگەْ ئېّتىھبْ 

 ۋاضتىطىذۇر:      

 لَِّذي يُػْقِرُض اللََّو قَػْرًضا َحَسًنا فَػُيَضاِعَفُو َلُو َوَلُو َأْجٌر َكرميٌ َمْن َذا ا
ٔىڭ رازىٍىمىٕي تىٍەپ، ئۇٔىڭ هللا لب لەرزىٌ ھەضۀە ثېرىذىىەْ )ٍۀي اهللا وىّىي ا» 

ئۇٔىڭغب ھەضطىٍەپ لبٍتۇرىذۇ، ئۇٔىڭغب چوڭ ضبۋاة هللا ٍوٌىذا پۇي ـ ِبي ضەرپ لىٍىذىىەْ(، ا
 (. 11« ) ثېرىذۇ 

ئىٕفبق ٔىفبلٕىڭ ۋاوطىٕىطىذۇر. ِۇٔبپىمٕي ِۇٔبپىك ثوٌّىغبٔالردىٓ ئبٍرىَذىغبْ ئەڭ 
ِۇھىُ ئبِىً ئىٕفبلتۇر. ثۇ ئىىىي وەٌىّە ئوخػبظ ثىر ضۆز ٍىٍتىسىذىٓ تۈرٌىٕىپ چىممبْ 



 

 330 

ثىرىگە زىت ِۀىٕي ثىٍذۈرىذۇ.  –ثوٌۇپ، ٔىفبق ۋە ئىٕفبلتىٓ ئىجبرەت ثۇ ئىىىي وەٌىّە ثىر 
ىذار ئبٍەتٍەر ئەٌەلئىٕفبق ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەردىٓ وېَىٕال ٔىفبلمب  غۇڭب ضۈرىذە

 (.  15 – 12وەٌگەْ ) 
ئبٍەتٍەرٔىڭ خېٍي ثۇرۇٔال ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي رىۋاٍەتٍەر  – 17 – 16دەِبٌٍىممب 

ي توغرىذەن ثىٍىٕىذىغبْ ثوٌۇپ، ئبٍەتٍەر ئۆز ئبٌذىغب ِۇضتەلىً ثۆٌەوتەن، ئبۋاز تؤ
ئبٍەتٍەرٔىڭّۇ ئبۋاز تؤي پەرلٍىك ثوٌطىّۇ، ئبٔب تېّب  – 27 – 26ثبغمىچىذەن تۇٍۇٌىذۇ. ٌېىىٓ 

ئبٍەتٍەر ضۈرە ٔبزىً ثوٌغبْ ِەزگىٍذىٓ  – 17 – 16ثىٍەْ ثىردەوٍىىىە ئىگە. ثۇ ضەۋەپتىٓ 
 پەرلٍىك ثىر ِەزگىٍذە چۈغىەْ دەپ لبراظ ِۇۋاپىك ئەِەش. 

تبرتىذىغبْ ئبٍەتٍىرىذىٓ ثىرضي ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ. ثۇ لۇرئبٕٔىڭ وىػىٕىڭ دىممىتىٕي 
ئبٍەت رەثجىّىسٔىڭ ئىٕطبٕٔىڭ ھىذاٍەتٕي تبٌٍىػىٕي لبٔچىٍىه ئبرزۇ لىٍغبٍٔىمىٕىڭ روغەْ 

دەپ « ۋەھىَگە لۇالق ضبٌىذىغبْ ۋالىت ٍېتىپ وەٌّىذىّۇ؟ » دەٌىٍي. ِۇضۇٌّبْ ِۇھبتبثىغب 
دەپ جبۋاپ ثېرىػىّىسٔي « ، ٍېتىپ وەٌذى!  وەٌذى ئي رەثجىُ» ضوراٍذۇ ۋە ثىسدىٓ 

 وۈتّەوتە. 
» ئەھٍىذىٓ ئەِەش، وىتبةدىممەت لىٍىڭ،  ئبٍەت ثۇ ضوئبٌٕي وبپىردىٓ، ِۇٔبپىمتىٓ،

ضوراۋاتىذۇ. ٍۀي، ئىّبٕٔي داۋا لىٍىپ، ئىّبْ ئېَتتىُ دېگەْ ئبٌالھ « ئىّبْ ئېَتمبٔالردىٓ 
لىٍىطىٍەر؟ دەپ ضوراۋاتىذۇ. ثۇ جەھەتتىٓ ھەدىذ  ٔىڭ وىتبثىغب لبٔذاق ثوٌۇپ ثىپەرۋا ِۇئبِىٍە

ئبٍەت ئوخػبظ ثىر تېّب ئۈضتىذە توختبٌّبلتب.  ثۇ ضۈرىذىىي  – 30ئبٍەت ثىٍەْ فۇرلبْ  – 16
ِەزوۇر ئبٍەت ھبٍبت ِۇئّىٍٕەرٔي ۋەھىَگە لبرىتب ئەضتبٍىذىً ثوٌۇغمب چبلىرغبْ ثوٌطب، 

ۇٌىَەتطىسٌىه ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍغبْ ئبٍەت ۋەھىَگە لبرىتب ِەضئ – 30ضۈرىطي فۇرلبْ 
 ئۆٌگەْ ) روھىٌ جەھەتتىٓ ( ِۇئّىٍٕەرٔي ئبٌالھ لب غىىبٍەت لىٍّبلتب. ِبٔب ثۇ ئبٍەت :

 ِذيَن أُوتُواَأَلَْ يَْأِف لِلَِّذيَن َآَمُنوا َأْف ََّتَْشَع قُػُلوبُػُهْم ِلذِْكِر اللَِّو َوَما نَػَزَؿ ِمَن اْلَْقّْ َوََل يَُكونُوا َكالَّ 
ُهْم فَاِسُقوفَ   اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبُل َفطَاَؿ َعَلْيِهُم اْْلََمُد فَػَقَسْت قُػُلوبُػُهْم وََكِثٌْي ِمنػْ

ٔىڭ زىىرىگە ۋە ٔبزىً ثوٌغبْ ھەلىمەتىە )ٍۀي هللا ِۇئّىٍٕەرگە ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرى ا» 
ئەۋەتىٍگەْ  ٍېتىپ وەٌّىذىّۇ؟ ئۇالر ئىٍگىرى ۋەھىٌ يلۇرئبْ ئبٍەتٍىرىگە( ئېرىَذىغبْ ۋالىت

ۋە زاِبٕٔىڭ ئۇزىرىػي ثىٍەْ دىٍٍىرى لېتىپ وەتىۀٍەردەن ثوٌۇپ لبٌّىطۇْ، ئۇالرٔىڭ 
 (. 16« ) ٔىڭ ئىتبئىتىذىٓ چىممبٔىذى هللا ٔۇرغۇٔي ا

ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئۈچ ئبِىٍغب،  – 25ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي، ضۈرىگە ئىطّي ثېرىٍگەْ 
ِىساْ  -ۋەھىَگە؛ ئەي وىتبة –زٌەغىەْ ثوٌۇپ، ئەي ، ِىساْ ۋە ھەدىذوە ِەروەوىتبةٍۀي 

ھەدىذ وۈچىە ضىّۋوي لىٍىٕغبْ. ثىرىٕچىطي پىرىٕطىپالرٔىڭ ٔەزىرىَىۋىٌ  –ئبداٌەتىە؛ ئەي 
ِۀجەضىٕي؛ ئىىىىٕجىطي، ئۇ ِۀجۀي توغرا چۈغۈٔۈظ ئۈچۈْ غەرت ثوٌغبْ ئۆٌچەَ ۋە 

الرٔي ھبٍبتمب تەدثىمالظ ئۈچۈْ زۆرۈر ھۆوۈَ چىمىرىع لبثىٍىَىتىٕي؛ ئۈچىٕچىطي، ئۇ پىرىٕطىپ
ئبداٌەت  –ھۆوۈَ ٍبوي تەۋھىذ  –ھېىّەت  –ثوٌغبْ ٍوٌٍۇق وۈچٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثۇالرٔي ئىٍىُ 

جىھبد غەوٍىذە چۈغۈٔۈغىىّۇ ثوٌىذۇ. ثۇ، تەۋھىذٔىڭ ئبداٌەت ۋە وۈچ ثىٍەْ  –
ەْ ئىٕفبق تېّىطىّۇ ثۇ وۈچٍۀذۈرۈٌىػىٕي ِەلطەت لىٍّبلتب. ضۈرىذە ئبضبضىٌ ضبٌّبلٕي ئىگىٍىگ

 دائىرىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ. 
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» ھەدىذ ثىٍەْ ھەغىر ضۈرىطي ئبرىطىذا ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ٍېمىٍٕىك ثبر. ثۇ ضۈرىٍەر وىػىذە 
ئىالھىٌ ئىطىُ ثىٍەْ  16ٔي غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍىذۇ. ھەغىر «ِۈٌه ئەخاللي  –ِبي 

 ثبغٍىٕىذۇ.  ئىالھىٌ ئىطىُ ثىٍەْ  8ئبخىرٌىػىذۇ، ھەدىذ 
 ضۈرىٕىڭ ثىر جەھەتتىٓ ئىٕفبق ضۈرىطي ئىىۀٍىىىٕي ئىطپبتالٍذىغبْ ئبٍەت تۆۋۀذىىىچە:

قَاِت َوأَقْػَرُضوا اللََّو قَػْرًضا َحَسًنا ُيَضاَعُف َْلُْم َوَْلُْم َأْجٌر َكرميٌ  ِقنَي َواْلُمصَّدّْ  ِإفَّ اْلُمصَّدّْ
لب لەرزىٌ هللا ىگەْ ئەرٌەر ۋە ئبٍبٌالر ثىٍەْ ئىّبٔىغب ثوٌغبْ ضبدالىتىٕىڭ ثەدىٍىٕي تۆٌ» 

ھەضۀە ثەرگۈچىٍەرگە، ) ثۇ ئەِەٌي ئۈچۈْ ( ھەضطىٍەپ )ضبۋاة( ثېرىٍىذۇ، ئۇالرغب زور 
 (. 18« ) ِۇوبپبت )ٍۀي جۀٕەت( ثېرىٍىذۇ 

(.  26ضۈرىذە ھەزرىتي ٔۇھ ۋە ھەزرىتي ئىجراھىُ ئبالھىذە ثىر ضەۋەپ ثىٍەْ تىٍغب ئېٍىٕغبْ ) 
ەپ ثىٍەْ، ئۇالرٔىڭ ٔەضٍىذىٓ ھىذاٍەتىە ئېرىػىۀٍەرٔىڭّۇ، توغرا ٍوٌذىٓ ئېسىپ ثۇ ضەۋ

وەتىۀٍەرٔىڭّۇ ثبرٌىمي ئەضىەرتىٍىذۇ. ثۇ ئبٍەت، ثەٌىىُ ٍب رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئىچىي 
 دۇَٔبضىذىىي ٍبوي ِۇئّىٍٕەرٔىڭ زېھٕىذىىي ثىر ضوئبٌغب جبۋاپ ثوٌۇپ وەٌگەْ ثوٌطب وېرەن. 

رٍەَ ئوغٍي ئىطب ۋە ئىٕجىٍغب وەٌتۈرۈٌگەْ ثوٌۇپ، ثۇ ِۇضۇٌّبٔالرغب ئبٍەتتە ضۆز ِە – 27
ئبگبھالٔذۇرىػىذۇر. چۈٔىي ثۇ ئبٍەت ٔبزىً « خىرىطتىَبٔالغّبڭالر! » ئېٕىك ۋە روغەْ ھبٌذا 

ثوٌغبْ ِەدىٕىذە تىٍغب ئبٌغۇدەن خىرىطتىَبْ ٔوپۇضي ٍوق ئىذى، ثۇ ثىرىٕچي ضەۋەپ.  
ھەلمىذە توختبٌغبْ ثوٌۇپ، « روھجبٍٔىك » ەت ثۇ ٍەردىال ئىىىىٕجي ضەۋەپ، لۇرئبٔذا پەل

ئبٌالھ روھجبٍٔىمٕي ئەِىر لىٍّىغبْ. ئۇالر روھجبٍٔىمٕي ضۈرەتي ھەلتىٓ ) وۆرٔۈغي ھەلىمەت ( 
ثوٌغبْ ضەۋەپٍەر ثىٍەْ ئىجبد لىٍغبٔىذى. ٔبداْ، لبرا تۈروٍەر دىٕىٕي وەِتۈن ٍبغبٍذۇ، 

 ْبرٔي لوغۇپ لوٍىذۇ. ٔەتىجىذە ھەر ئىىىىطىٕىڭ لىٍغئىٍىّطىس ضوپىالر دىٕغب ثىر ٔەرضىٍە
 تۇر.  ال خبتبٌىمئوخػبغ وېّەٍتىۋىتىع ٍبوي لوغۇپ لوٍۇظ لىٍّىػي ِبھىَەتتە

 
 

 ضۈرىطئۇر 

 
ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. « ٔۇر » ضۈرە لۇرئبٔذا ضىّۋوي ٔولتىطىذا ئەڭ وۆپ ئىػٍىتىٍگەْ 

ِۀجەضي وۆرۈّٔەٍذىغبْ، » ٍۇٌغبْ. ٔۇر، ئبٍىتىگە ئبضبضەْ لو – 35ثۇ ئىطىُ ضۈرىٕىڭ 
دېگەْ ِۀىٕي « ئەِّب ئوثىَىتىٕي وۆرگىٍي ثوٌىذىغبْ ھبٌغب وەٌتۈرگەْ ئىالھي ٍورۇلٍۇق 

 ئىطّي ثىٍەْ ئبتىغبْ.« ٔۇر » ثىٍذۈرىذۇ. تۇٔجي ٔەضىً ثۇ ضۈرىٕي 
ە ھبٌذا پبرچ –ضۈرە ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ثىر لېتىّذىال ٔبزىً ثوٌّبً، پبرچە 

 ٔبزىً ثوٌغبْ. ضۈرىذىىي تېّىالرٔىڭ پەرلٍىك ثوٌىػي ثۇٔىڭ دەٌىٍي. 
گەرچە ضۈرە ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ٍىٍٕي ئېٕىك ثىر غەوىٍذە ئېَتىع لېَىٓ ثوٌطىّۇ، 

ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ  – 3ٍۀىال تەخّىٓ لىٍغىٍي ثوٌىذۇ. زىٕبغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەر ھىجرى 
ٔىي ثۇ ئبٍەتٍەرٔىڭ ٔبزىً ثوٌىػىغب ضەۋەپ ثوٌغبْ ۋەلۀىڭ ثبظ لەھرىّبٔي ثوٌطب وېرەن. چۈ

 ِەرضەد، ئۇغجۇ ٍىٍذىىي رەجي پىطتىرِىطىذا غېھىت ثوٌغبٔىذى.
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ئبٍەتٍىرى ئبرىطىذىىي ثۆٌەن، ھەزرىتي ئبئىػەگە چبپالٔغبْ  – 26 – 11ضۈرىٕىڭ 
ذا ٔبزىً ثوٌغبْ. چۈٔىي ٍىٍى – 5تۆھّەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه. ثۇ ئبٍەتٍەر ھىجرەتٕىڭ 

خۇزائبٔىڭ ثىر ئبٍّىمي ثوٌغبْ ِۇضتبٌٍىك ئوغۇٌٍىرىغب لبرىتىٍغبْ ھەرثىٌ ٍۈرۈظ، خۀذەن 
ئۇرۇغىذىٓ وېَىٕال ثوٌغبٔىذى. ثۇ ٍۈرۈظ، ثىر رىۋاٍەتىە وۆرە خۀذەوتىٓ ثۇرۇْ غبثبْ ئېَىذا 

 ثوٌغبْ. 
دېَىػّۇ لېَىٓ. ضۈرىٕىڭ ضۈرىٕىڭ لبچبْ تبِبِالٔغبٍٔىمي ھەلمىذە ئېٕىك ثىر ٔەرضە 

 ٍىٍىذىىي تەثۇن غبزىتىغىچە ضوزۇٌغبْ.  – 9تبِبٍِىٕىػي ھىجرەتٕىڭ 
 – 3ٍۇلىرىمي ِەٌۇِبتالرغب ئبضبضەْ ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ۋالتىٕي ھىجرەتٕىڭ 

دېگۀٍىه، ئۇ « پبالْ تبرىختب ٔبزىً ثوٌذى » ٍىٍي دېَىػىە ثوٌىذۇ. ثۇ ضۈرە ئۈچۈْ 
ەِّىطي ٔبزىً ثوٌغبْ تبرىخىٕي ئەِەش، ثبغٍىٕىع تبرىخىٕي وۆرضىتىذۇ. ثەٌىىُ ثۇ ضۈرىٕىڭ ھ

ٔولتىذا ِۇٔذاق ثىر ضوئبي تۇغۇٌىػي ِۇِىىٓ: ثۇ ضۈرە ثىٍەْ ئوخػبظ ثىر ِەزگىٍذە ٔبزىً 
ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ٔىطب ضۈرىطىذىىي زىٕب ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەر، ٔېّە ئۈچۈْ ئۇ 

گەْ؟ ٔېّىػمب ثۇ ضۈرىذىىي زىٕب ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەر ثۇ ضۈرە ضۈرىگە ٍەرٌەغتۈرۈٌ
ئىچىگە تىسىٍغبْ؟ ثۇ ضوئبٌغب ثەرگىٍي ثوٌىذىغبْ جبۋاپ ِۇٔذاق ثوٌىػي ِۇِىىٓ: ثۇ ٍەردىىي 
زىٕب ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەر، ِۇئّىٍٕەر ثىٍەْ ئبٌالھ رەضۇٌىٕىڭ ٍېمىٍٕىرىغب چبپالٔغبْ 

بضىۋەتٍىه. ٔىطب ضۈرىطىذىىي زىٕب ھەلمىذىىي ئبٍەتٍەر توپٍۇِٕىڭ تۆھّەت ثىٍەْ ِۇٔ
 ھەِّىطي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه. 

 –ھەج، ئىجٓ ئبثجبش تەرتىۋىذە ئەھساپ  –ضۈرە ھەزرىتي ئوضّبْ تەرتىۋىذە ھەغر 
ھەج ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثىسٔىڭچە ثۇ  –ِۇِتەھىٕە، جبثىر ثىٓ زەٍذ تەرتىۋىذە ٔبضر 

ضۈرىطي  ئبٌىئىّراْ –زِۇْ ئبضبش لىٍىٕغبْ ھبٌذا تەٍَبرٌىغبْ تەرتىۋىّىسدە ھەدىذ ضۈرە، ِە
ٍىٍىغب توغرا  – 2ئبرىطىغب توغرا وېٍىذۇ. چۈٔىي ھەدىذ ضۈرىطي ثەدىر ٍىٍي ثوٌغبْ ھىجرەتٕىڭ 

ٍىٍىغب توغرا وەٌّەوتە. ٔۇر  – 3ضۈرىطي ئۇھۇد ضۈرىطي ثوٌۇپ، ھىجرەتٕىڭ  ئبٌىئىّراْوېٍىذۇ. 
ىٕىڭ رەجي ۋەلەضىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبٍٔىمي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، ضۈرە ضۈرىط

 ٍىٍىٕىڭ ئبٌذىٕمي ٍېرىّىذا ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ دېطەن خبتبالغّبٍّىس.  – 3ھىجرى 
ٔۇر ضۈرىطي ئىطّىذىٓ ِەٌۇَ ثوٌغبٔذەن ئىٕطبْ تەثىئىتىٕي ۋە ئىٕطبْ ِۇٔبضىۋەتٍىرىٕي، 

ٍبي ئوتتۇرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتٍەرٔي ٍورۇتۇپ ثەرگەْ ضۈرىذۇر. ثۇ ضۈرە ئب –ثوٌۇپّۇ ئەر 
ئىجتىّبئىٌ ِۇٔبضىۋەتٕىڭ، ئىٕطبْ وىٍّىىىٕىڭ ثىر پبرچىطي ثوٌغبْ جىٕطىَەت ضۈٍئىطتىّبي 
لىٍىّٕبضتىٓ، لبٍطي غەوىٍذە ئېٍىپ ثېرىٍىػي وېرەوٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ. ثۇ دائىرىذە ثەزى 

ەٌگىٍەٍذۇ ۋە ثۇ ئبرلىٍىك ٍبت جىٕىطالر ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتٕي ئەخاللي پىرىٕطىپالرٔي ث
ئبٍبي ئوتتۇرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتىە لبرىتب  –پۇختب ثىر ئبضبضمب ئىگە لىٍىذۇ. ضۈرىذە ئەر 

ثەٌگىٍىه دائىرىٍەرٔي ثەٌگىٍەٍذۇ ۋە ثۇ چېگرادىٓ ھبٌمىغبٔالرغب لبرىتب ِۇئەٍَەْ جبزا 
تىٕىڭ ٔۇرِبي ثوٌىػي ۋە ئبٍبٌٕىڭ ٍبت جىٕص تەرىپىذىٓ ئبٍبي ِۇٔبضىۋى –ثېىىتىذۇ. ئەر 

ضۈٍئىطتىّبي لىٍىٕىػىٕىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ، ئبٍبي وىػىٕىڭ وىػىٍىىي جىٕطىَىتىٕىڭ 
ئبٌذىغب لوٍۇٌغبْ. ضۈرىذە ئبٍبي وىػىٕىڭ ثەدىٕىٕي ئبۋاِغب ئېچىػي ِۀئي لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، 

لىٍىع ِەلطەت لىٍىٕغبْ. ضۈرە ثۇ ئبرلىٍىك ضبغالَ  ثۇ ئبرلىٍىك ھۆرِەت ۋە غەخطىَىتٕي ھىّبٍە
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ئىجتىّبئىٌ ِۇٔبضىۋەتٍەرٔىڭ، ضبغالَ وىػىٍىه ِۇٔبضىۋەت ئبرلىٍىك ثەرپب لىٍىٕىذىغبٍٔىمىذىٓ 
 ئىجبرەت ھەلىمەتٕي ئوتتۇرىغب لوٍىذۇ.

ضۈرە ۋەھىَٕىڭ ئىٕطبْ ھبٍبتىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ھۆوۈَ لوٍغۇچي ۋە ئىٕطبْ 
ٌگىٍىگۈچي ئبِىً ئىىۀٍىىىٕي تەوىتٍەظ ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ. ئبٔذىٓ زىٕب ِۇٔبضىۋەتٍىرىٕي ثە

لىٍغۇچي ئەر ۋە ئبٍبٌغب ِۇٔبضىۋەتٍىه تۇٔجي ھۆوۈِٕي ئوتتۇرىغب لوٍىذۇ. ھەَ ئىٕطبٕٔىڭ 
غەخطي ھۆرِىتىٕي، ھەَ ئىجتىّبئىٌ جەِىئىَەتٕىڭ ئەخاللىٌ تەرتىپىٕي ثۇزۇظ ِەلطەت 

ْ ثەٌگىٍىگەْ جبزأىڭ ئەضٍي ِەلطىتي، وىػىٍەرٔي ثۇ ٍبِبْ لىٍىٕغبْ زىٕب جىٕبٍىتىگە، لۇرئب
لىٍّىػتىٓ ۋازوەچىۈزۈظ ثوٌۇپ، ثۇ جبزأىڭ ثىر پبرچىطي ئبٍەتٕىڭ ئبخىرىذا ثبٍبْ 

 لىٍىٕغبٔذەن، ئبۋإِي ثۇٔىڭغب غبھىت لىٍىػتۇر: 

ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة وَ  ََل تَْأُخْذُكْم ِِّبَِما رَْأَفٌة ٓت ِديِن اللَِّو ِإْف  الزَّانَِيُة َوالزَّاِن فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ
 ُكْنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْْلَِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابَػُهَما طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 

زىٕب لىٍغۇچي ئبٍبي ۋە زىٕب لىٍغۇچي ئەرٔىڭ ھەر ثىرىٕي ٍۈز دەررىذىٓ ئۇرۇڭالر، ئەگەر 
ٔىڭ دىٕىٕىڭ )ئەھىبِىٕي هللا لب ۋە ئبخىرەت وۈٔىگە ئىّبْ ئېَتىذىغبْ ثوٌطبڭالر، ا هللاضىٍەر ا

ئىجرا لىٍىػتب( ئۇالرغب رەھىُ لىٍّبڭالر، ئۇالرٔي جبزاٌىغبْ چبغذا ِۆِىٍٕەردىٓ ثىر تۈروۈَ وىػي 
 (. 2) ھبزىر ثوٌطۇْ 

ىر ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئبٍەت، زىٕبٔىڭ ئىىىي وىػي ئبرىطىذا ثوٌىذىغبْ ث
جىٕبٍەت ۋە گۇٔبھ ئىىۀٍىىىٕي ئىػبرەت لىٍىذۇ. ئىىىي وىػي ثىرٌىىتە ئېٍىپ ثبرغبْ ثىر 

ئبٍەت، زىٕبٔىڭ جىٕطي  – 3گۇٔبھ ۋە جىٕبٍەت، غەخطي گۇٔبھ ۋە جىٕبٍەت دەپ لبراٌّبٍذۇ. 
خبھىػمب لۇي ثوٌۇظ ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ. ثۇ زىٕبٔىڭ وېٍىپ چىمىػىذىىي 

زىٕبخور ئەر وىػي ۋە » ٍىً ثوٌۇپ، ثۇ ئبٍەت ئبۋاَ ئبرىطىذا خۇددى پىطخوٌوگىٍَىه تەھ
« زىٕبخور ئبٍبي پەلەت زىٕبخور ئەر ۋە زىٕبخور ئبٍبي ٍبوي ِۇغرىه ثىٍەْ توً لىٍىذۇ 

دېگۀذەن خبتب چۈغۈٔۈپ وېٍىٕگەْ. ثۇ چۈغۀچىٕىڭ غەوىٍٍىٕىػي ئبٍەتٕىڭ تەرجىّىذىىي 
 ئبٍەتىە لبراڭ (.  – 43؛ فۇرلبْ، 221رە، وەِتۈوٍۈوتىٓ وېٍىپ چىمّبلتب ) ثەلە

زىٕب ئىجتىّبئىٌ جەِىئىَەتٕي ئىچىذىٓ چىرىتىپ تبغالٍذىغبْ ثىر ئىجتىّبئىٌ ۋاثبدۇر. ثۇ 
ئبٍبي  –ئىٍٍەت، ئىجتىّبئىٌ جەِىئىَەتٍەرٔىڭ ئۇٌىٕي تەغىىً لىٍغۇچي ئەر 

ىىي ِۇٔبضىۋەتٍەردە ئبٍبي ئوتتۇرىطىذ –ِۇٔبضىۋەتٍىرىذىىي خبتبٌىمٕىڭ ٔەتىجىطىذۇر. ئەر 
ضبلالٔغبْ ئىٍٍەت ئىجتىّبئىٌ ۋاثبغب، ئىجتىّبئىٌ ۋاثب ئۇ ِىٍٍەتىە ئبئىت ِەدۀىَەتٕىڭ ثىتبپ 

ثىرىذىٓ ئبجرىتىپ  –ثوٌىػىغب ضەۋەپ ثوٌىذۇ. زىٕب ثىر جەِىئىَەتٕىڭ ئۇي تبغٍىرىٕي ثىر 
بھ ثوٌغبٔذەن، زىٕب تبغالٍذىغبْ ضەٌجىٌ تەضىرگە ئىگە. ثىر وىػىٕىڭ زىٕب لىٍىػي ئېغىر گۇٔ

لىٍّىغبْ ثىرضىگە زىٕب تۆھّىتي چبپالغّۇ غۇٔىڭذەن ٍبِبْ ۋە لەثىھ ئىػتۇر. ئىپپەتىە 
لبرىتىٍغبْ تۆھّەتّۇ خۇددى زىٕبغب ئوخػبظ ئىجتىّبئىٌ جەِىئىَەتٕي ئىچىذىٓ ٍەپ 

ىٍەْ دەررە ث 80ئبٍىتي ئىپپەتىە لبرىتىٍغبْ تۆھّەتٕي  – 4تۈگىتىذىغبْ پبرازىتتۇر. ضۈرىٕىڭ 
 – 6جبزاالٔذۇرىذۇ. ثۇٔذاق ثىر ئەٍىجٍەغٕي وۆتۈرۈپ چىممۇچي تۆت غبھىت وەٌتۈرۈغي وېرەن. 

ئبٍەتٍەر، ثېراۋٔىڭ جۆرىطىٕي زىٕب ثىٍەْ ئەٍىپٍىگۀذە ئۈضتىگە ئېٍىػي وېرەن ثوٌغبْ – 9
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ِەضئۇٌىَەتٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ. ثۇ ثۆٌەوٕىڭ ئبخىرىذىىي ئبٍەتٍەر تەۋثىٕي ئىػبرەت لىٍىذۇ. 
بٌالھ رەھّبْ ۋە رەھىّذۇر. ِەرھىّىتي چەوطىس ثوٌغبْ ئبٌالھ ٔىڭ تەۋەثە ئىػىي ھەر دائىُ ئ

ئوچۇق ثوٌۇپ، گۇٔبھىبر ثۀذىٍىرىٕي ثۇ ئىػىىتىٓ وىرىػىە دەۋەت لىٍىذۇ. ِبٔب ثۇ ئبٍەت 
 ئىالھىٌ دەۋەتٕىڭ ئىپبدىطي:  

 َو تَػوَّاٌب َحِكيمٌ َوَلْوََل َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم َوَرْْحَُتُو َوَأفَّ اللَّ 
هللا ٔىڭ پەزٌي ۋە رەھّىتي ثوٌّىطب ئىذى )چولۇَ رەضۋا ثوالتتىڭالر(، اهللا ئەگەر ضىٍەرگە ا» 

 (. 10« ) تەۋثىٕي ثەوّۇ لوثۇي لىٍغۇچىذۇر، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىذۇر 
ھەزرىتي ئبئىػە ئبٌالھ رەضۇٌىٕىڭ ئبٍبٌي. ِۇۋاپىك ثىر پۇرضەتٕي وۈتۈپ تۇرغبْ 

ر، ئىٕطبٔي ثىر ثىخەضتەٌىه ضەۋەثىذىٓ ِەٍذأغب وەٌگەْ ٔۇرِبي ثىر ئەھۋإٌي ِۇٔبپىمال
ثبھبٔە لىٍىپ، ثىر غبزاتتىٓ لبٍتىػتب ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ثۇ ئبٔىطىغب تۆھّەت چبپالٍذۇ. ئبٌەٍِەرٔىڭ 
رەثجي ئبٌالھ، ھەزرىتي ئبئىػەگە چبپالٔغبْ ثۇ تۆھّەت ئۈضتىذىٓ ثبرٌىك ِۇئّىٍٕەرگە دەۋر ۋە 

چەوٍىّىطىذىٓ خبٌىٌ ثوٌغبْ ئەخاللىٌ پىرىٕطىپالرٔي ثەٌگىٍەپ ثېرىذۇ. پبرچە ھبٌذا ِبوبْ 
ٍبِبٍٔىمتەن وۆرۈٔگەْ ثىر ئىع، ثىر پۈتۈْ گەۋدە ئىچىگە لوٍۇپ لبرىغبْ ۋالىتتب ٍبخػىٍىممب 

ٔولتىطىذىٓ « ثۈگۈٔي ۋە ثۇ ِبوبٔي » ۋەضىٍە ثوٌغبْ ئىذى. تۆھّەت لۇرثبٔي ثوٌغۇچىالرٔىڭ 
دېگەْ ثۇ رەزىً لىٍّىع، ٔەتىجىطي ۋە « وبغىي ثوٌّىغبْ ثوٌطب ئىذى » ۋالتىّىسدا، لبرىغبْ 

ثۇ ضەۋەپتىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەتٍەر ٔەزەرگە ئېٍىٕغبٔذا، ھېىّەتٍىه ثىر ئىع ثوٌۇپ چىمّبلتب. 
ئبٍەتٍىرى، ثۇ رەزىً تۆھّەت ئۈضتىذىٓ لىَبِەتىىچە ِەۋجۇت  – 20 – 11ِبٔب ثۇ ضۈرىٕىڭ 

ذىغبْ ٔەضىھەت ۋە ئىجرەتٍەرٔي ئبٌذىّىسغب لوٍىذۇ. ثۇ ثۆٌەوتە غۇٔذاق ثىر ئبٍەت ثوٌۇپ تۇرى
ثبروي، ثۇٔىڭغب ئوخػبظ تۆھّەت ۋەلەٌىرىذە ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئۈضتىگە چۈغىەْ ِەضئۇٌىَەتٕي 

 ثبٍبْ لىٍىذۇ: 

ْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنْػُفِسِهْم َخيػْ   ًرا َوقَاُلوا َىَذا ِإْفٌك ُمِبنيٌ َلْوََل ِإْذ َسَِ
گۇِبٔذا  ٍبخػي ئۆزئبراّىٍٕەر ٔېّىػمب ۇئئەر ـ ئبٍبي ِ ،ثوھتبٕٔي ئبڭٍىغبْ چبغٍىرىڭالردا

 (. 12)  دېّىذى؟« ثۇ ئېٕىك ثوھتبْ »  ثوٌۇپ،

ْعُتُموُه قُػْلُتْم َما َيُكوُف لََنا َأْف نَػَتَكلََّم ِِّبََذا ُسْبَحاَنَك   َىَذا بُػْهَتاٌف َعِظيمٌ َوَلْوََل ِإْذ َسَِ
ضۆز لىٍىع ثىسگە ِۇٔبضىپ ئەِەش،  ثۇ ِەضىٍىذە» ئۇٔي ئبڭٍىغبْ چېغىڭالردا، ٔېّىػمب 

 « ثوھتبٔذۇر ئېغىرثۇ  ضبڭب ضېغىٕىپ پبٔبھ تىٍەٍّىس!( ضەْ ِۇغۇٔذاق ثىر تۆھّەتتىٓ  هللا!)ئي ا
 (. 16دېَىػىڭالر وېرەن ئەِەضّىذى؟ ) 

بٌالھ، ئىٕطبٕٔىڭ ٍبراتمۇچىطىذۇر. ئىٕطبٔالرٔىڭ ِۇتٍەق ثۇ ئبٍەتٍەرٔىڭ ئىگىطي ثوٌغبْ ئ
وۆپ لىطّىٕىڭ تەپەوىۇرىٕىڭ ئەڭ تۆۋەْ ضەۋىَىگە ٍېمىٓ ثىر ٔولتىذا ئىػٍەٍذىغبٍٔىمىٕي 
ثىٍىذۇ. چۈٔىي ئىٕطبٔالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپچىٍىىي جبپبضىس، ئەجىرضىس لوٌغب وەٌگۀٕي تبٌالٍذۇ. 

جىر تەٌەپ لىٍىذۇ، ئەڭ تۆۋەْ ضەۋىَىگە چۈغۈرۈظ تەپەوىۇر ضىسىّىٕي ٍۇلىرى وۆتۈرۈظ ئە
خبھىػٕىڭ دائىرىطىگە  –ئەجىر تەٌەپ لىٍّبٍذۇ. ئەڭ تۆۋەْ ضەۋىَىذىىي ثىٍىع، ٔەپطي 
خبھىع ھبوىُ ثوٌغبْ  –وىرىذۇ ۋە ئۇٔىڭ ٍۈزٌۀذۈرۈغي ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍىذۇ. ٔەپطي 

تبرلبٌغبْ ھەر خىً خەۋەرٌەرٔي  ئورۇْ، غەٍتبْ ھبوىُ ثوٌغبْ ئورۇْ دېگۀٍىىتۇر. ثۇ ضبھەدە
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ئبڭالٍذىغبْ لۇالق ھۇضٕي زاْ ) ٍبخػي گۇِبْ (غب ئەِەش، ضۇئي زاْ ) ٍبِبْ گۇِبْ (غب 
توغرىالٔغبْ ثوٌىذۇ. ھبٌجۇوي ٍبخػي گۇِبٔذىٓ ھېطبپ ئېٍىّٕبٍذۇ، ئەِّب ٍبِبْ گۇِبٔذىٓ 

ضي ۋە ضۇئىسأي ِۇئّىٕگە ٔۇِۇ –ِۇئّىٕٕىڭ لېٕي، ِېٍي، ئبر » ھېطبپ ئېٍىٕىذۇ. رەضۇٌۇٌالھٕىڭ 
 دېَىػىّۇ، ِبٔب ِۇغۇٔذاق ثىر چۈغۀچىٕىڭ ٔەتىجىطي ثوٌطب وېرەن.« ھبراَ 

خۇددى زىٕب ھەلمىذە توختبٌغبْ ثۆٌەوٍەردىىىگە ئوخػبظ، زىٕب تۆھّىتي ھەلمىذە 
توختبٌغبْ ثۆٌەوٕىڭ ئبخىرىذىّۇ ضۆز ئبٌالھ ٔىڭ ئەپۇ ۋە ِەغپىرىتىگە وېٍىذۇ. تەۋثە ئىػىىي 

 دائىُ ئوچۇلتۇر، ٍېتەروي وىػي ئۇ ئىػىىتىٓ وىرىػٕي ئبرزۇ لىٍطۇْ:  ھەر 

 َوَلْوََل َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم َوَرْْحَُتُو َوَأفَّ اللََّو َرُءوٌؼ َرِحيمٌ 
هللا ٔىڭ ضىٍەرگە پەزٌي ۋە ِەرھەِىتي ثوٌّىطب ئىذى )ضىٍەرٔي لبتتىك جبزاالٍتتي(، اهللا ا» 

 (.  20« )  بٔذۇرغەپمەتٍىىتۇر، ٔبھبٍىتي ِېھرىج
ئبٍەتٍىرى، ھەزرىتي ئبئىػەگە چبپالٔغبْ ثۆھتبٔذىٓ وېَىٓ  – 26 – 21ضۈرىٕىڭ 

ئوتتۇرىغب چىممبْ ئىجتىّبئىٌ ۋەزىَەت ئۈضتىذىٓ ئوِۇِىَۈزٌىه ٔەضىھەت ثېرىذۇ. ثۇ 
ٔەضىھەتٍەر ئىچىذە، ٔۇزۇي ضەۋەثي ھەزرىتي ئەثۇ ثەوىر ثوٌغبْ ٔەضىھەت وىػىٕىڭ دىممىتىٕي 

ۇ. لىسى ئبئىػەگە لىٍىٕغبْ ثۆھتبٔالرٔي تبرلبتمۇچىالردىٓ ثىرضي، ٍولطۇي ثوٌغبٍٔىمتىٓ تبرتىذ
ٍىٍالردىٓ ثۇٍبْ ھەزرىتي ئەثۇ ثەوىرٔىڭ ٍبردىّي ثىٍەْ تۇرِۇغىٕي لبِذاپ وېٍىۋاتمبْ ٍېمىٓ 
تۇلمىٕي ِىطتبھ ثىٓ ئۇضبضە ئىذى. ِىطتبھٕىڭ لىسى ئبئىػەگە لىٍىٕغبْ ثۆھتبٕٔي تبرلىتىػي 

ىتي ئەثۇ ثەوىرگە ثەوّۇ ئېغىر وەٌگەْ ثوٌۇپ، ئۇ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِىطتبھمب ٍبردەَ ھەزر
لىٍّبٍذىغبٍٔىمىغب دائىر لەضەَ لىٍىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍەْ تۆۋۀذىىي ئبٍەتٕىڭ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي 

 رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ:   

 اْلُقْرََب َواْلَمَساِكنَي َواْلُمَهاِجرِيَن ِٓت َوََل يَْأَتِل أُولُو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْف يُػْؤتُوا أُوِل 
 َسِبيِل اللَِّو َوْليَػْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأََل َتُِبُّوَف َأْف يَػْغِفَر اللَُّو َلُكْم َواللَُّو َغُفوٌر َرِحيمٌ 

ئبراڭالردا ئەھٍي وەرەَ ۋە دۆٌەتّەْ ثوٌغبٔالر خىع ـ ئەلرىجبالرغب، ِىطىىٍٕەرگە ۋە » 
ىذا ھىجرەت لىٍغبٔالرغب )ثىر ٔەرضە( ثەرِەضٍىىىە لەضەَ لىٍّىطۇْ، )ئۇالرٔىڭ دىٓ ٍوٌ

ٔىڭ ضىٍەرگە ِەغپىرەت لىٍىػىٕي ٍبلتۇرِبِطىٍەر؟ هللا گۇٔبھىٕي( ئەپۇ لىٍطۇْ، وەچۈرضۇْ، ا
 (. 22« )  ٔبھبٍىتي ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر، ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇرهللا ا

«  ضىٍەرگە ِەغپىرەت لىٍىػىٕي ٍبلتۇرِبِطىٍەر؟ ٔىڭهللا ا» ھەزرىتي ئەثۇ ثەوىر ئبٍەتتىىي 
دېگەْ « ئەٌۋەتتە ئبٌالھىُ، ئەٌۋەتتە ٍبلتۇرىّەْ » جۈٍِىطىٕي ئولۇپ، وۆز ٍبغٍىرى ئىچىذە 

 ۋە ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِىطتبھمب ثۇرۇٔمىذىٓ ئىىىي ِىطٍي ٍبردەَ لىٍىع ھەلمىذە لەضەَ لىٍغبْ.
ٔبضىۋەتٍىه ِەضىٍە ئىپپەتىە لبرىتىٍغبْ ِەھرەِىَەت ) وىػىٕىڭ غەخطىٌ ھبٍبتي (وە ِۇ

جىٕبٍەتٍەر ثىٍەْ ثىۋاضتە ِۇٔبضىۋەتٍىه. ثۇ ضەۋەپتىٓ وىػىٕىڭ ئۆزىگە ئبئىت ثوٌّىغبْ 
 – 27ئۆٍٍەرگە وىرىػىٕي ثەٌگىٍىه لبئىذىگە ئىگە لىٍغبْ ثۆٌەن ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ ) 

دەۋىٍَىه ) چۆي ھبٍبتي (تىٓ (. ثۇ ئبٍەتٍەر ٔبزىً ثوٌغبْ جەِىئىَەت وىػىٍىرىٕىڭ ثە 29
غەھەر ھبٍبتىغب ٍېڭىذىٓ وۆچۈۋاتمبٍٔىمىٕي ۋە ِەدۀىٌ ِۇئبِىٍىٍەرٔي ئۆزٌەغتۈرۈپ 

 ثوالٌّىغبٍٔىمىٕي ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍّبضٍىك وېرەن.  
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ئبٍبي ِۇٔبضىۋەتٍىرىٕي ئىٕطبْ فىتىرىٕي ٔەزەرگە ئبٌغبْ ئبضبضتب ھەي لىٍّبً  –ئەر 
غبْ جىٕبٍەتٍەرٔي جبزاالظ ثىٍەْ ھەي لىٍغىٍي ثوٌّبٍذۇ. لۇرئبْ ثۇ تۇرۇپ، ئىپپەتىە لبرىتىٍ

 ھەلتە ِۇٔذاق دەٍذۇ:

ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَػُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِىْم َوَٗمَْفظُوا فُػُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى َْلُْم ِإفَّ اللََّو َخِبٌْي ِبَا 
 َيْصنَػُعوفَ 
ەٍِەرگە( تىىىٍىپ لبرىّىطۇْ، ئەۋرەتٍىرىٕي ّىٓ ئەرٌەرگە ئېَتمىٕىي، )ٔبِەھرۇئِ» 

ھەلىمەتەْ ئۇالرٔىڭ هللا )زىٕبدىٓ( ضبلٍىطۇْ، ِۇٔذاق لىٍىع ئۇالر ئۈچۈْ ئەڭ ٍبخػىذۇر، ا
 (. 30« )  لىٍّىػٍىرىذىٓ توٌۇق خەۋەردار

ثۇ ٔولتىذا ئۀئۀە ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍغبْ ثىر ِەضىٍە ثبر. وىػىٕىڭ غەھۋىتىٕي 
ٍىه لبراغٕي، ئەر ۋە ئبٍبٌذىٓ توضىذىغبْ ئىىىي ئبٍەتٕىڭ تۇٔجىطي وۈغىۈرتىذىغبْ غەھۋەت

لىٍّبلتب. چۈٔىي ثۇ ٔولتىذا ئەرٌەر ئبٍبٌالرغب لبرىغبٔذا ئبجىس وېٍىذۇ. ثۇ  خىتبةئەر وىػىگە 
ئەِىرگە ثوٍطۇٔۇپ وۆزىٕي تىسگىٍٕەغٕي ئۆگىٕىػي پەرز ثوٌغبْ ِۇئّىٓ ئەر وىػىٕىڭ 

ي ئۆزىٕىڭ وۆزىذىٓ ئىسدەغٕىڭ ئورٔىغب ئبٍبي وىػىٕىڭ ئۀئۀىۋى پوزىتطىَىطي، پىتٕىٕ
چىراٍىغب ئبرتىپ لوٍۇظ ثوٌّبلتب. ثۇ ٔولتىذا توختب لېٍىع ئۇٍبلتب تۇرضۇْ، پىتٕىٕي ئبٍبٌٕىڭ 

ئبٍبي ِۇٔبضىۋەتٍىرىذە ئوتتۇرىغب  –پۈتۈْ ۋۇجۇدىغب ئبرتىپ لوٍّبلتب. وۈٔىّىسدە ِۇضۇٌّبْ ئەر 
ە ثىپەرۋاٌىمٕىڭ ِۀجەضىٕي ِبٔب ثۇ ئبداٌەتطىسٌىىتىٓ چىممبْ ھەددىذىٓ ئېػىپ وېتىع ۋ

 ئىسدەظ الزىُ.
لۇرئبٔي تەضەتتۇر ) ھىجبپ (، ٍۇلىرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئبرلب وۆرٔۈظ ئبضبضىذا غەوٍٍىٕىذۇ. 
تەضەتتۇرٔىڭ ثىرىٕچي ِۇھبتبثي غۈثھىطىس ئبٍبي وىػىذۇر. جبٔبثي ئبٌالھ گۈزەٌٍىه ۋە 

بٍبٌغب ثەرگەْ. ئبٍبي وىػي جەٌىپ لىٍغۇچي ۋە ئۆزىگە جەٌىپىبرٌىمٕىڭ وۆپرەوىٕي ئ
تبرتمۇچىذۇر. ئەر وىػي جەٌىپ لىٍىٕغۇچي ۋە راَ لىٍىٕغۇچىذۇر. ئبٍبي وىػىٕىڭ جەٌىپ 
لىٍغۇچي تەرىپي وىػىٕي ئۇٔىڭغب راَ لىٍىذۇ. ِبٔب ثۇ ِبٍىٍٍىمٕىڭ تەوتىذە وىػىٕي ئبزدۇرغۇچي 

ٍەتتە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذىغبْ ثىر ٔولتب ئب – 31ھەۋەش ٍبتىذۇ.  –خبھىع ۋە ھبۋاٍي 
ثبر. ٍۀي ئەر وىػىگە ئبٍبٌٕي ٍوغۇرۇظ ئەِەش، ئبٍبي وىػىگە ئۆزىٕىڭ ۋۇجۇد گۈزەٌٍىىىٕي 
ئبۋاِغب ئبچّبضٍىممب ثۇٍرىَذۇ. تەضەتتۇرٔىڭ ضەۋەثي ِۇٔذاق، ئي ِۇئّىٓ ئبٍبي! ٍبت جىٕىص 

ولتىطىٕي چىمىع لىٍىپ ِۇٔبضىۋەت لۇر. ثىٍەْ جىٕطىَەت ٔولتىطىذىٓ ئەِەش، ئىٕطبٍٔىك ٔ
ٍبت جىٕىطٕىڭ جىٕطىَىتىڭٕي ضۈٍئىطتىّبي لىٍىػىغب ٍوي لوٍّب. ثۇ ئبرلىٍىك، ئەگەر ِەْ ثىٍەْ 
ِۇٔبضىۋەت ئورٔبتّبلچي ثوٌطبڭ، جىٕطىَىتىُ ئۈضتىذىٓ ئەِەش، وىػىٍىىىُ، غەخطىَىتىُ 

 ئۈضتىذىٓ ِۇٔبضىۋەت لۇر، دېّەوتە.
ٌٍىطىٕي تەغىىً لىٍغبْ ئبٍىتي، غۈثھىطىس ضۈرىگە ئىطّي ضۈرىٕىڭ ئەڭ ٍۇلىرى پە

 ثېرىٍگەْ ٔۇر ئبٍىتىذۇر.     

اللَُّو نُوُر السََّماَواِت َواْْلَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِٓت ُزَجاَجٍة 
ُمَبارََكٍة زَيْػُتونٍَة ََل َشْرِقيٍَّة َوََل َغْربِيٍَّة َيَكاُد زَيْػتُػَها الزَُّجاَجُة َكأَنػََّها َكوَْكٌب ُدرّْيّّ يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة 
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 ُيِضيُء َوَلْو َلَْ ََتَْسْسُو نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يَػْهِدي اللَُّو لُِنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللَُّو اْْلَْمثَاؿَ 
 لِلنَّاِس َواللَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليمٌ 

ّىٓ ثۀذىطىٕىڭ لەٌجىذىىي(ٔۇرى ۇئٔىڭ )ِهللا الرٔىڭ ۋە زېّىٕٕىڭ ٔۇرىذۇر، ائبضّبٔهللا ا» 
خۇددى )چىراق لوٍىذىغبْ( تەوچىگە ئوخػبٍذۇ، ئۇٔىڭذا چىراق ثبردۇر، چىراق غىػىٕىڭ 
ئىچىذىذۇر، غىػە گوٍب ٔۇرٌۇق ٍۇٌتۇزدۇر، چىراق ِۇثبرەن زەٍتۇْ دەرىخىٕىڭ )ٍېغي( ثىٍەْ 

 .ىّۇ ئەِەش، غەرة تەرەپتىّۇ ئەِەشْ دەرىخي( غەرق تەرەپتٍورۇتۇٌغبْ، ئۇ )ٍۀي زەٍتۇ
ٍېغي )ئەڭ ضۈزۈن ثوٌىذۇ، ضۈزۈوٍۈوىذىٓ( ئوت تەگّىطىّۇ ٍورۇپ وېتەٍال دەپ لبٌىذۇ، )ئوت 

وىػىٕي ئۇٔىڭ ٔۇرىغب )ٍۀي  ئبرزۇ لىٍغبْ ،هللا .ثىٍەْ ٍورۇتۇٌطب( ٔۇر ئۈضتىگە ٔۇر لوغۇٌىذۇ
)ئىجرەت ئبٌطۇْ دەپ( وىػىٍەرگە هللا ا ٍىػٕي خبالٍذۇ.لىلۇرئبٔغب( )ئەگىػىػىە( ِۇۋەپپەق 

«  ھەِّە ٔەرضىٕي ثىٍگۈچىذۇرهللا ِىطبٌالرٔي )ئۇالرٔىڭ پەِىگە ٍېمىٕالغتۇرۇپ( ثبٍبْ لىٍىذۇ، ا
 (35  .) 

ۋەھىٌ ئۇ ئبٌەٍِەرٔىڭ ٔۇرىذىٓ وەٌگەْ ثىر ٔۇردۇر. ئەلىً ئۇٔىڭ وۆزىذۇر. ۋەھىٌ ٔۇرى 
ەلىً وۆزىٕىڭ وۆرىػي ئۈچۈْ ۋەھىٌ ٔۇرى تېگىػي تەگّىگەْ ئەلىٍٕىڭ وۆزى ووردۇر. ئ

غەرت. ِەۋجۇدىَەتٕىڭ ئۆزىذىىي ھەرىىەت ثۇ ٔۇردىٓ وەٌّەوتە. ئبتوِذىٓ پىالٔتالرغىچە، 
تبِچىذىٓ دېڭىسغىچە ھەر ٔەرضە ثۇ ٔۇرٔىڭ ضبٍىطىذە ِەۋجۇدٌىمىٕي داۋاَ لىٍذۇرِبلتب، 

(. ثۇٌۇتالر ثۇ  42 – 41ضجىھ ئېَتّبلتب ) ھەرىىەت لىٍّبلتب. ھەتتب لۇغالرِۇ ثۇ ٔۇر ضبٍىطىذە تە
 (.  43ٔۇر ضبٍىطىذە ۋەزىپىطىٕي ئبدا لىٍّبلتب ) 

تبوبِۇي ئبٌالھ جبٍٔىمالردىٓ تبرتىپ ثبرٌىك ِەخٍۇلالرغب ثەٌگىٍىگەْ ئۆزگەرِەش 
لبٔۇٔىذۇر.  ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجي، ھەر ِەخٍۇلٕي ئبددىٍَىمتىٓ ِۇرەوىەپٍىىىە لبراپ تەرەلمىٌ 

ْ ثىر فىترەت ثىٍەْ ٍبراتمبْ. ئبٌالھ ٍبراتمبٍٔىرىغب ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىٕي ثىٍذۈرگەْ لىٍىذىغب
ثوٌۇپ، ثۇ غبٍىگە ٍېتىع ئۈچۈْ ثەزىٍىرىٕي ثەٌگىٍىه لبٔۇٔالرغب تەۋە لىٍغبْ، ثەزىٍىرىگە 
ئىػٍەظ پىرىٕطىپىٕي ثەٌگىٍەپ ثەرگەْ، ئەلىً ۋە ئىرادە ثېرىپ، ئۇالرٔىڭ تبوبِۇٌٍىػىػىٕي 

( ئبٍىتي ئىّب لىٍغبْ ثۇ ھەلىمەت،  45« ) ھەر جبٍٔىمٕي ضۇدىٓ ٍبراتتۇق . » خبٌىغبْ
 ِەۋجۇدىَەت تەۋە ثوٌغبْ تبوبِۇٌٍىػىع لبٔۇٔىذۇر. 

ئبٌالھ ٔىڭ غەٍئىٍەرٔىڭ تەثىئىتىگە لبٔۇٔالر ٍەرٌەغتۈرگۀٍىىي ۋە ٍبراتمبْ ئىرادىطىس 
« ھەر جبٍٔىمٕي ضۇدىٓ ٍبرىتىػي » ِەخٍۇلالرٔي ثۇ لبٔۇٔالرغب تەۋەپ لىٍغبٍٔىمي ھەلىمىتىٕي 

ئۈضتىذىٓ ثبٍبْ لىٍغبْ ئبٍەت، ٍۀە ثبغمب غەوىٍذە ثبٍبْ لىٍىذۇ: ئبٌالھ ٔىڭ لۇدرىتىٕىڭ 
دەپ ئىپبدىٍەٍذۇ. ثۇ ثىر ِۆجىسە « ئبٌالھ ھەر ٔەرضىگە لبدىردۇر » چەوىطىسٌىىىٕي، ٍۀي 

ىٍىىىذۇر. ثۇٔىڭ ئەھّىَىتي ثوٌغبْ لۇرئبٕٔىڭ ِەضبٔي / لوغّبق / ئىىىي لۇتۇپٍىك ئبالھىذ
ثىر لىطُ ئۆٌىّبالرغب وۆرە، ئبٌالھ ٔىڭ غەٍئىٍەر ئۈچۈْ » تۆۋۀذىىي تەرەپتە گەۋدىٍىٕىذۇ: 

لبٔۇٔىَەت ثەٌگىٍىگۀٍىىىٕي ئېَتىع، ئبٌالھ ٔىڭ لۇدرىتىٕي چەوٍەپ لوٍغبٍٔىك ثوٌۇپ، ثۇ 
ٍەر ئبٌىذۇ ۋە ھەر ٔەرضىٕي زىٕھبر جبئىس ئەِەش. ثۇ ئبغمۇٍٔىمٕىڭ زىت تەرىپىذە دېتېرِىٕىسَ 

ٔەتىجە ِۇٔبضىۋىتىگە ِەھىۇَ لىٍىپ لوٍىذۇ. لۇرئبْ ثىر ئبٍەتٕىڭ ئۆزىذىال ھەَ  –ضەۋەپ 
ئبٌالھ ٔىڭ غەٍئىٍەر ئۈچۈْ ثەٌگىٍىگەْ لبٔۇٔىٕي، ھەَ ئۆزىٕىڭ چەوطىس لۇدرىٕي تىٍغب 

الھ غەٍئىٍەر ئۈچۈْ ئېٍىپ، ثۇ ئىىىي ِۇۋازىٕەتطىسٌىىٕي رەت لىٍىذىغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىذۇ. ئبٌ



 

 338 

ثەٌگىٍىگەْ لبٔۇٔالر ثبر، ٌېىىٓ ئبٌالھ ئۆزى ثەٌگىٍىگەْ لبٔۇٔالرغب ِەھىۇَ ئەِەش، ئەوطىچە 
ئۇٔىڭ ھبوىّىذۇر. ثۇ ھەرگىسِۇ ئبٌالھ ٔىڭ ئۆزى ثەٌگىٍىگەْ لبٔۇٔالرٔي ئۆزى رەت لىٍغبٍٔىمي 

ىَەتٍىرىٕي ٔەزەردىٓ ۋە ٍوق لبتبرىذا وۆرگۀٍىىىٕي ئىپبدىٍىّەٍذۇ. ِەۋجۇدىَەتٕىڭ لبٔۇٔ
ضبلىت لىٍغۇچي، ھەرگىسِۇ ِەلطىتىگە ٍېتەٌّەٍذۇ. ِەضىٍەْ: تۆۋۀذىىي لبٔۇٔالرٔىڭ 

 ھەِّىطي لۇرئبٔغب ئبئىت:
 ئۇرۇق تېرىّىغبْ ھوضۇي ئبالٌّبٍذۇ. -
 تىرىػىپ ئەجىر لىٍغۇچي غەٌىجە لىٍىذۇ، ئوڭذا ٍبتمبْ ِەغٍۇپ ثوٌىذۇ. -
 بٌالھ ئۆزگەرتّەٍذۇ. ئۆزىٕي ئۆزگەرتّىگەْ لەۋِٕىڭ ھبٌىٕي ئ -
 ئبٌالھ ھەر ئىٕطبٕٔىڭ تەلذىرىٕي ئۆز تىرىػچبٍٔىمىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه لىٍغبْ. -
 ئبٌالھ ئبزغۇٔالردىٓ ثبغمىطىٕي زاالالٌەتىە ھەٍذىّەٍذۇ. -
 ئبٌالھ ھەلتىٓ ٍۈز ئۆرىگەْ وىػىٕىڭ لەٌجىٕي ثۇرىۋېتىذۇ.  -

خػىٍىك، پەلەت ثەٌگىٍىه (. ئورتبق ٍب 53چبلىرىذۇ )  «ئورتبق ٍبخػىٍىممب » لۇرئبْ 
تبئىپىٍەردىٓ ثبغمب ھېچىىُ ثىٍّەٍذىغبْ، پەلەت ئۇالر ئبرىطىذىال تىٍطىّغب ئوخػبظ 

ئىٕطبٔىَەت ٍبخػىٍىك دەپ » ئبٍٍىٕىپ ٍۈرگەْ ئبالھىذە ثىر ئىٍىُ ئەِەش. ئۇٔذاق ئۇ ٔېّە؟ 
خػي ئىػٕي ٔەرضىٍەردۇر. ِبٔب ثۇ ِەئرۇپٕىڭ ئېٕىمٍىّىطىذۇر. ئىٕطبٕٔىڭ ٍب« ثىٍىذىغبْ 

لىٍّبضٍىمي، ئۇٔي ثىٍّىگۀٍىىىذىٓ ئەِەش. چۈٔىي ئۇٔىڭ ۋىجذأىغب ٍبخػىٍىك 
وەغتىٍۀگەْ. ئىٕطبٕٔىڭ ٍبخػي ئىػٕي لىٍّبضٍىمي ۋە ئۇٔىڭغب ٍۈزٌۀّەضٍىىي ۋىجذأىٕىڭ 
ئۈضتىٕي ٍېپىپ لوٍغبٍٔىمي ) وۇپۇر (، ئۇٔىڭ لۇٌىمىٕي گبش لىٍىپ لوٍغبٍٔىمي ) ضۇِّۇْ (، 

بٔىٕي ثبضتۇرۇپ لوٍغبٍٔىمي ) ثۇوّۇْ (، ئۇٔىڭ وۆزىٕي وور لىٍغبٍٔىمي ئۇٔىڭ چۇل
تەلۋا » ) ئۇَِۇْ (دىٓ وېٍىپ چىمّبلتب. ۋىجذإٔىڭ تىرىىٍىىىٕىڭ ئەڭ گۈزەي ئىپبدىطي 

ھبغَەت ) ئبٌالھ ٔىڭ ِۇھەثجىتىذىٓ ِەھرۇَ ثوٌۇپ لېٍىػتىٓ » ۋە « ) ِەضئۇٌىَەتچبْ ثوٌۇظ ( 
 (. 52تۇر ) «ئۀطىرەظ ( 

ئبٍەتتىٓ ثبغالٔغبْ ثۆٌىىىذە، ثبغٍىٕىػتىىي ِەھرەِىَەت تېّىطىغب لبٍتىذۇ.  – 58ضۈرە، 
ٌېىىٓ ثۇ ٍەردىىي ِەھرەِىَەت ٔبِەھرەٍِەر ئبرىطىذىىي ِەھرەِىَەت ئەِەش. ِەھرەَ 
ثوٌغبٔالر ئبرىطىذىىي ئەدەة تېّىطي ثوٌغبْ ِەھرەِىَەت ھەلمىذە توختىٍىذۇ. پەرزۀتٍەرٔىڭ 

 58لبئىذە تىٍغب ئېٍىٕىذۇ )  –رىطىغب وىرگۀذە رىئبٍە لىٍىػمب تېگىػٍىه ئەدەپ ئبٔىطىٕىڭ ھۇج
 – 31(. غەھۋەتٕي لوزغبٍذىغبْ ٍبغتىٓ ئۆتۈپ وەتىەْ ِوٍطىپىت ئبٍبٌالر ئۈچۈْ،  59 –

ئبٍەت ثۇٔي تىٍغب  – 60ئبٍەتتە ثەٌگىٍۀگەْ تەضەتتۇر ئەِرى ٍەڭگىٍٍىتىٍگەْ ثوٌۇپ، 
تىٓ پبٍذىالٔغبٔذا، ثەن ئېچىٍىپ وەتّەضٍىىٕىڭ ئۇالر ئۈچۈْ تېخىّۇ ئبٌىذۇ. ٌېىىٓ ثۇ رۇخطەت

ئبٍەت، ِەھرەِىَەت ئۈچۈْ ثەٌگىٍۀگەْ  – 61ٍبخػي ئىىۀٍىىي ئەضىەرتىٍىذۇ. 
چېگراالرٔىڭ ھبٍبتٕي ٍبغىغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ھبٌغب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ لوٍۇٌّىغبٍٔىمىٕىڭ ئەڭ 

تىۋېتىذۇ، لىرلىَذۇ، ٔبداْ دىٕذارالر دىٕغب ثىر ٍبرلىٓ دەٌىٍىذۇر. ٔبدأالر دىٕٕي وېّەٍ
ٔەرضىٍەرٔي لوغۇپ لوٍىذۇ ) تەلۋاٌىك ٔبِىذىٓ (. ثۇ ئبٍەتٍەر ثۇ ئىىىي ضىٕىپ ئۈچۈٔذۇر. 

ئبٍەت ئبئىٍە دوضتٍىرىٕىڭ ثىر دوضتىخبٔذا ئوٌتۇرۇپ تبِبق ٍېَىػىذە  – 61ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، 
 ۇ.   ھېچمبٔذاق ثىر ِەضىٍە ٍولٍىمىٕي ثبٍبْ لىٍىذ
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لبٔذاق غەوىٍٍۀذۈرۈٌىذۇ؟ ثىر ئىطالَ جبِبئىتىذە « ِۇخبٌەپەت » ثىر ئىطالَ جبِبئىتىذە 
ٍېتەوچىٕىڭ وۆز لبرىػىذىٓ ثبغمىچە لبراظ لبٔذاق ئۇضٍۇة ۋە ئەدەپ ثىٍەْ ئوتتۇرىغب 

 ئبٍەت ثۇ ضوئبٌٕىڭ جبۋاثىٕي ثېرىذۇ: – 62لوٍۇٌىذۇ؟ 

َا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن َآَمنُ  وا بِاللَِّو َوَرُسولِِو َوِإَذا َكانُوا َمَعُو َعَلى أَْمٍر َجاِمٍع َلَْ َيْذَىُبوا َحَّتَّ ِإٔمَّ
 لِبَػْعِض َيْسَتْأِذنُوُه ِإفَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك أُولَِئَك الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َوَرُسولِِو فَِإَذا اْسَتْأَذنُوؾَ 

ُهْم َواْستَػْغِفْر َْلُُم اللََّو ِإفَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ َشْأِِنِْم فَْأَذْف ِلَمْن   ِشْئَت ِمنػْ

ئبٌالھ لب ۋە رەضۇٌىغب ئىّبْ ئېَتمبْ وىػىٍەر وبِىً ِۇئّىٍٕەردۇر. ئۇالر ِۇضۇٌّبٔالرغب » 
ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر ئىع ئۈضتىذە ِەضٍىھەتٍىػىع ئۈچۈْ ثىر ٍەرگە جەَ ثوٌغبٔذا، ئۇٔىڭذىٓ 

ضتىٓ وېتىپ لبٌّبٍذۇ. ضۀذىٓ ) ثبغمىچە لبرىػىٕي، پىىرىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇظ ئىجبزەت ئبٌّب
ئۈچۈْ، چبرە تېپىع ئۈچۈْ ( ئىجبزەت ضورىغبٔالرِۇ ئبٌالھ لب ۋە ئۇٔىڭ رەضۇٌىغب چىٓ 
ٍۈرەوتىٓ ئىّبْ ئېَتمبْ وىػىٍەردۇر. ثۇ ضەۋەپتىٓ ئۇالر ضۀذىٓ ثەزى ئىػٍىرى ئۈچۈْ 

ذىٓ ضەْ خبٌىغبْ وىػىگە ئىجبزەت ثەرگىٓ، ئۇالرغب ضەْ ئبٌالھ ئىجبزەت ضورىطب، ئۇالر ئىچى
تىٓ ِەغپىرەت تىٍىگىٓ، ئبٌالھ ھەلىمەتەْ ٔبھبٍىتي ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر، ٔبھبٍىتي 

 «. ِېھرىجبٔذۇر 
ضۈرە ئبٌالھ ٔىڭ چەوطىس ئىٍىّي تەوىتٍۀگەْ ھبٌذا ئبخىرٌىػىذۇ. ثۇٔىڭ ھېىّىتي، ثۇ 

ئبوتىپ ِۇداخىٍىطىٕىڭ ئىپبدىطي ثوٌغبْ ئىالھىٌ ھۆوۈٍِەر،  ضۈرىذە ئبٌالھ ٔىڭ ھبٍبتمب
ئۇٔىڭ چەوطىس ئىٍّىگە ٔىطجەت لىٍىٕىذۇ. ئەڭ ٍبخػي ھۆوۈَ ھەِّىٕي ثىٍگۈچىٕىڭ 

 ھۆوۈِىذۇر. ئۇٔذالتب ئەڭ ٍبخػي ھۆوۈَ ئبٌالھ ثەرگەْ ھۆوۈِذۇر. 
 
 

 ضۈرىطيئىّراْ  ئبي
 

» دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ئىّراْ ئبئىٍىطي » ئبٍىتىگە ئبضبضەْ  – 33ضۈرە 
 ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.«  ئبٌىئىّراْ

ثۇ ئبٍەت ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثۆٌەن، ھەزرىتي ئىطب، ئۇٔىڭ ئبٔىطي ِەرٍەَ، ھەزرىتي 
ِەرٍەِٕىڭ دادىطي ئىّراْ، ئبٔىطي ھبٕٔە ) ئبٕٔبھ (، ھبِّىطي ئېٍساثىت، ھبِّىطىٕىڭ ئېرى 

ٍي ھەزرىتي ٍەھَبدىٓ تەروىپ تبپمبْ ئىّراْ ئبئىٍىطي، ھەزرىتي زەوەرىَب ۋە ئۇالرٔىڭ ئوغ
ئىٕطبٔىَەتىە ئۆرٔەن لىٍىپ وۆرضىتىٍگەْ لىططىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ. ھەزرىتي ِەرٍەِٕىڭ دادىطي 

ئىطّىٕي ثوۋىطىٕىڭ ثوۋىطي ثوٌغبْ ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ دادىطىذىٓ ئبٌغبٔىذى. « ئىّراْ » 
ىذىىي ئبئىٍە ئبرلىٍىك، ھەزرىتي ِۇضبٔىڭ ئىطّ« ئىّراْ ئبئىٍىطي » ضۈرىگە ثېرىٍگەْ 

دەپ « ئىّرإٔىڭ ئبٍبٌي » دادىطىٕىڭ ئبئىٍىطي ٔەزەردە تۇتۇٌغبْ ئەِەش. چۈٔىي لىططە 
 ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ، ئۇ ھەزرىتي ِەرٍەِٕىڭ ئبٔىطي ھبٕٔە ئىذى. 

وۇر (. ِەز 1ِۇضٍىُ، تەپطىر، ضۈرە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ دەۋرىذىال ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ ) 
ئېچىٍىع ئبٌذىذىىي ئىىىي » ۋەٍبوي « ئىىىي گۇي » ھەدىطتە ثەلەرە ثىٍەْ ثىرٌىىتە 
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دەپ تەرىپٍىٕىػي ثېرىٍگەْ ئىطىُ ثوٌّبضتىٓ، ثەٌىي ثىر « ئۆضۈٍِۈن ) ئەز زەھراۋەٍٓ ( 
ضۈپەتتۇر. ضۈرىگە وۀس، ئەِبْ، ِۇجبدىٍە، ئىطتىغفبر دېگۀذەن ئىطىّالرِۇ لوٍۇٌغبْ. ٌېىىٓ 

 لەدەر وەڭ دائىرىذە ئىػٍىتىٍّىگەْ.  ئبٌىئىّراْھېچمبٍطىطي  ثۇالرٔىڭ
ضۈرە ثىر لبراغمب ئبضبضالٔغبٔذا ثەلەرە ضۈرىطىذىٓ، ٍۀە ثىر لبراغمب ئبضبضالٔغبٔذا ثەلەرە 
ۋە ئۀفبي ضۈرىطىذىٓ وېَىٓ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ھەزرىتي ئوضّبْ، ئىجٓ ئبثجبش ۋە 

ەرتىپٍەرٔىڭ ھەِّىطىذە ئۀفبي ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب ئىّبَ جبفەرگە ٔىطجەت لىٍىٕغبْ ت
  - 1تىسىٍغبْ. ثىراق ثۇ ئېتىرازغب ئوچۇق ثىر ئەھۋاي. چۈٔىي ثەلەرە ضۈرىطي ھىجرەتٕىڭ 

ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ثوٌۇپ، راِىساْ روزىطي پەرز لىٍىٕغبْ ئبٍەتٕىڭ ثۇ ضۈرىذە ٍەر 
بزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبٔذىٓ وېَىٓ ئۀفبي ضۈرىطي ئېٍىػي ثۇٔىڭ دەٌىٍي. ثەلەرە ضۈرىطي ٔ

ٍىٍي راِىساْ ئېَىغب توغرا وېٍىذۇ. چۈٔىي  - 2ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ھىجرەتٕىڭ 
وۈٔي  – 17ٍىٍي راِىسإٔىڭ  – 2ئۀفبي ضۈرىطي ثەدىر ضۈرىطىذۇر. ثەدىر زەپىرى ھىجرى 

ٕي ئبٌىئىّرأىٕال ثىر ئوھۇد ضۈرىطي ثوٌغبْ لوٌغب وەٌتۈرۈٌگەْ. ئۀفبي ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىذ
تىسىع ثىر ِۇٔچە ِەضىٍىٕىڭ وېٍىپ چىمىػىغب ضەۋەپ ثوٌّبلتب. ثۇالردىٓ ثىرضي، ٍۀە ثىر 
ثەدىر ضۈرىطي ثوٌغبْ ھەدىذ ضۈرىطىٕي لەٍەرگە تىسىع وېرەن؟ ئەگەر ھەدىذ ضۈرىطىٕي 

ر ثوغٍۇق چىمىذۇ ۋە ثىر زاِبْ ئبرىطىغب تىسِىطبق، ئوتتۇرىغب ثى ئبٌىئىّراْئۀفبي ثىٍەْ 
تىٍىّىٕي ئبتالپ ئۆتۈپ وەتىەْ ثوٌىّىس. ثۇ ضەۋەپتىٓ ھەدىذ ضۈرىطي ئۀفبي ضۈرىطىٕىڭ 

 3ئبرلىطىغب تىسىٍىػي وېرەن. ثۇ ٔۇر ضۈرىطي ئۈچۈّٔۇ غۇٔذاق ثوٌۇپ، ٔۇر ضۈرىطي ھىجرەتٕىڭ 
ە توختبٌغبْ. رەجي ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ثوٌۇپ، ضۈرە رەجي ۋەلەضي ھەلمىذ –

 ئبٌىئىّراْۋەلەضىٕىڭ ئۇھۇد ئۇرۇغىذىٓ وېَىٓ ثوٌغبٍٔىمي ئېٕىك. ثۇ ئەھۋاٌذا ئۀفبي ثىٍەْ 
ضۈرىطي ئبرىطىذا ئەڭ ئبز ئىىىي ضۈرە ثوٌطب وېرەن، ٍۀي ھەدىذ ۋە ٔۇر ضۈرىطي. 

 ضۈرىطي ٔۇر ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍىػي وېرەن.  ئبٌىئىّراٍْىغىٕچبلٍىغبٔذا، 

 رىٕىڭ ٔبزىً ثوٌىػىغب ضەۋەپ ثوٌغبْ ئىىىي ۋەلەضۈ

ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌىػىغب ئىىىي ۋەلە ضەۋەپ ثوٌغبْ. ثۇالردىٓ ثىرضي ئۇھۇد ئۇرۇغي 
وۈٔي ٍۈز ثەرگەْ. ثۇ ئېٕىك. ئىىىىٕچي  – 10ٍىٍي غەۋۋاي ئېَىٕىڭ  – 3ثوٌۇپ، ھىجرەتٕىڭ 

ىڭ ِەروىسىذە ثۇ ئىىىي ۋەلە ثبر ۋەلە، خىرىطتىَبْ ٔەجراْ ھەٍئىتىٕىڭ وېٍىػي ئىذى. ضۈرىٕ
ئبٍەتٍىرى ئۇھۇد ئۇرۇغي ثىٍەْ  – 195 – 118ثوٌۇپ، ضۈرىٕىڭ ثبغٍىٕىع ثۆٌىىي ۋە 

 200 – 196ۋە  117 – 16ئبٍەتٍەردۇر.  – 144ۋە  121ِۇٔبضىۋەتٍىه. ثۇٔىڭ دەٌىٍي 
ەتٍەر ئبٍ – 113ۋە  79، 64، 20ئبرىطىذىىي ثۆٌەن ٔەجراْ ھەٍئىتي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه. 

ثۇٔىڭ روغەْ دەٌىٍىذۇر. ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ۋالتي ئۇھۇد ئۇرۇغي ثوٌغبْ ھىجرى 
ٍىٍي غەۋۋاي ئېَي ثوٌۇپ، ٔەجراْ ھەٍئىتي وەٌگەْ ِەزگىً ضۈرىٕىڭ ئبخىرالغمبْ  – 3

ٍىٍىذا  – 9دەپ ئبتبٌغبْ ھىجرى « ئەٌچىٍەر ٍىٍي » ۋالتىذۇر. ٔەجراْ ھەٍئىتىٕىڭ 
ئىطالَ ئبٌىٍّىرى تەرىپىذىٓ ثىردەن لوثۇي لىٍىٕغبْ. ٌېىىٓ ئىجٓ ئبغۇر وەٌگۀٍىىي 

ضىَەرجىٍەر ) رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھبٍبتىٕي تەتمىك لىٍغۇچىالر (ٔىڭ ثۇ لبرىػىٕي ِۇۋاپىك ئەِەش 
ضۈرىطىٕىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ تۇٔجي ضۈرە ئىىۀٍىىىذە  ئبٌىئىّراْدەپ لبرىغبْ ۋە 
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ېَتمبْ. ئۇ ثۇ ۋەلەٌەرٔىڭ ثىٍىٕگەْ ۋالىتتىٓ تېخىّۇ ثۇرۇْ ٍۈز ثىرٌىىىە وەٌگۀٍىىىٕي ئ
 ثەرگۀٍىىىٕي ئىٍگىرى ضۈرىذۇ. 

ٔەجراْ، غبئىر ئبئ غب ئېَتمبٔذەن ئەرەپ ٍېرىُ ئبرىٍي خىرىطتىَبٍٔىرىٕىڭ وەثىطىگە ئىگە 
ر وىػىٍىه ثىر ھەٍئەت ِەدىٕىگە وەٌگەْ ثوٌۇپ، ٍېٕىذا پبپبٌىرىّۇ ثبر ئىذى. ئۇال 60ئىذى. 

 رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ھەزرىتي ئىطبٔىڭ تەڭرى ئىىۀٍىىي ھەلمىذە ِۇٔبزىرە لىٍىػمبْ.
ئۇالردىٓ دەٌىً تەٌەپ لىٍىٕغبٔذا وۇپۇرٌىرىذا چىڭ تۇرغبْ ثوٌۇپ، رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔي 

 ِۇثبھەٌە ) لەضەَ ئىچىػىە ( دەۋەت لىٍغبْ:

ْلِم فَػُقْل تَػَعاَلْوا َندُْع أَبْػَناَءنَا َوأَبْػَناءَُكْم َوِنَساَءنَا َفَمْن َحاجََّك ِفيِو ِمْن بَػْعِد َما َجاَءَؾ ِمَن اْلعِ 
 َوِنَساءَُكْم َوأَنْػُفَسَنا َوأَنْػُفَسُكْم ُّتَّ نَػْبَتِهْل فَػَنْجَعْل َلْعَنَة اللَِّو َعَلى اْلَكاِذِبنيَ 

ەْ ضەْ ئىطب توغرۇٌۇق ھەلىمىٌ ِەٌۇِبتمب ئىگە ثوٌغىٕىڭذىٓ وېَىٓ، وىٍّەروي ضەْ ثىٍ
وېٍىڭالر، ئوغۇٌٍىرىّىسٔي ۋە ئوغۇٌٍىرىڭالرٔي، ئبٍبٌٍىرىّىسٔي  » ِۇٔبزىرىٍەغطە، ضەْ ئۇالرغب:

ٔىڭ ٌۀىتي ٍبٌغبٔچىالرغب هللا ۋە ئبٍبٌٍىرىڭالرٔي، ئۆزٌىرىّىسٔي ۋە ئۆزٌىرىڭالرٔي ٍىغىپ، ا
 (. 61) دېگىٓ «  لب ٍبٌۋۇرۇپ دۇئب لىالٍٍيهللا ثوٌطۇْ، دەپ ا

ىع تەوٍىۋىٕي لوثۇي لىٍغبْ ثوٌطىّۇ، وېَىٓ ثېػىغب ثىرەر ثبال ھەٍئەت ثبغتب لەضەَ لىٍ
وېٍىپ لېٍىػىذىٓ لورلۇپ ۋازوەچىەْ. غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جىسىَە ثېرىع 

غب وبپبٌەتٍىه لىٍىع ھەلمىذە ثەرگەْ تەوٍىۋىٕي لوثۇي لىٍىپ «ئبِبٍٔىمي » غەرتي ثىٍەْ 
 ٍۇرتىغب لبٍتىپ وەتىەْ. 

ٍىممب پەرلٍىك تېّىالر ھەلمىذە توختبٌغبٔذەن وۆرۈٔطىّۇ، ئبٔب تېّب ئەلىذە، ضۈرە، دەِبٌ
ئىجتىّبئىٌ ئەخاللٕىڭ ثۇزۇٌىػي ۋە ثۇزغۇٔچىٍىممب ئۇچرىػىغب لبرغي ئېٍىٕىذىغبْ تەدثىرٌەر 

ئبگبھالٔذۇرۇغي، ثۇ « ٍەھۇدىٍَەغّەڭالر! » ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه. ثەلەرە ضۈرىطىذىىي 
غەوٍىذە تەوىتٍۀگەْ. ثۇ ئىىىي ئبزغۇٍٔۇق تۈرىٕىڭ ئەڭ « غّبڭالر! خىرىطتىَبٔال» ضۈرىذە 

چۈغۀچىطىذۇر. ٍەھۇدىٍَىػىپ « رەضۇي » گەۋدىٍىه غەوىٍذە ثبٍبْ لىٍغبْ ٔولتىطي 
ٍوٌذىٓ چىمىپ وېتىػتە، ئبٌالھ تەرىپىذىٓ ئەۋەتىٍگەْ ئەٌچىٍەر خبرالٔغبْ ۋە ئۆٌتۈرۈٌگەْ. 

ىػتە، ئەٌچىٍەر ئىٕطبٍٔىمتىٓ ھبٌمىغبْ ثىر ئورۇٔغب ئىگە خىرىطتىَبٍٔىػىپ ٍوٌذىٓ چىمىپ وېت
 لىٍىٕىپ تەڭرىٍەغتۈرۈٌگەْ.

لۇرئبٕٔي ِەھىەَ ۋە ِۇتەغبثىھ دەپ ئىىىي خىً وبتىگورىَىگە ئبٍرىغبْ ثىردىٕجىر ئبٍەت 
 ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ:     

ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِِّبَاٌت فََأمَّا  ُىَو الَِّذي أَنْػَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو َآيَاٌت َُمَْكَماتٌ  ُىنَّ ُأ
َنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِو َوَما يػَ  ْعَلُم تَْأِويَلُو ِإَلَّ الَِّذيَن ٓت قُػُلوِِّبِْم زَْيٌغ فَػَيتَِّبُعوَف َما َتَشابََو ِمْنُو ابِْتَغاَء اْلِفتػْ

 َآَمنَّا بِِو ُكلّّ ِمْن ِعْنِد رَبػَّْنا َوَما َيذَّكَُّر ِإَلَّ أُوُلو اْْلَْلَبابِ  اللَُّو َوالرَّاِسُخوَف ٓت اْلِعْلِم يَػُقوُلوفَ 

ٍۀي ِۀىطي  ( ٔبزىً لىٍذى. ئۇٔىڭذا ِەھىەَ ) ٍۀي لۇرئبٕٔي ( ضبڭب وىتبثٕي ) هللا ئۇ )
( ئبضبضىذۇر؛ ٍۀە ثبغمب  ٍۀي پۈتۈْ لۇرئبٕٔىڭ ( ئبٍەتٍەر ثبروي، ئۇالر وىتبثٕىڭ ) ئوچۇق

وۆرۈٔۈغتە ئوخػبظ ئەِّب ئەضٍي ِبھىَىتي وۆرۈٔگۀذىٓ پەرلٍىك ثوٌغبْ  )ۇتەغبثىھ ِ
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( وىػىٍەر  ٍۀي گۇِراھٍىممب ِبٍىً ئبٍەتٍەر ثبردۇر. دىٍٍىرىذا ئەگرىٍىه ثبر )ئوخػبغٍىك ( 
پىتٕە لوزغبظ ۋە ئۆز راٍي ثوٍىچە ِۀە ثېرىع ئۈچۈْ، ِۇتەغبثىھ ئبٍەتٍەرگە ئەگىػىذۇ 

(. ثۇٔذاق  ثىھ ئبٍەتٍەرٔي ئۆز ٔەپطي خبھىػي ثوٍىچە چۈغۀذۈرىذۇٍۀي ِۇتەغب )
ئۇٔىڭغب  »ثىٍىذۇ. ئىٍىّذا توغمبٔالر ئېَتىذۇ: هللا ( ِۀىطىٕي پەلەت ا ھەلىمىٌ ئبٍەتٍەرٔىڭ )

( پەلەت ئەلىً  ثۇٔي ئىػۀذۇق، ھەِّىطي پەرۋەردىگبرىّىس تەرىپىذىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ. )
 .( 7)  « ئىگىٍىرىال چۈغىٕىذۇ

 دېّەوتە«  خىرىطتىَبٔالغّبڭالر!» ئبٌىئىّراْ ضۈرىطي 

ثوٌغبْ « خىرىطتىَبٔالغّبڭالر! » ثۇ ِەزِۇٔذىىي ثىر ئبٍەتٕىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ئبٔب تېّىطي 
ثىر ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبٍٔىمي وىػٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ. ثۇٔىڭ لبٍىً لىالرٌىك جبۋاثي، 

ثوٌۇپ، « ِەجبز » ۋە « تەۋىً » ىذىغبْ ۋاضتە خىرىطتىَبٍٔىػىع ِبٍىٍٍىمىذا ئەڭ وۆپ ئىػٍىت
ثۇ خەتەرٌىه ِبٍىٍٍىممب لبراپ تەۋىً ۋە ِەجبزغب دۈغّەْ ثوٌۇظ، ضبختىپەز پەٍغەِجەرٌەرگە 
لبراپ ٔۇثۇۋۋەتىە دۈغّەْ ثوٌغبٔذەن ھبِبلەتٍىىتۇر. تەۋىً ۋە ِەجبز ئبضبضەْ ِۇتەغبثىھ 

 ثىٍەْ ئوخػبظ ثىر دائىرىگە وىرىذۇ. 
، ِۀبٔىڭ دەِبٌٍىممب ثىٍگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ دەرىجىذە ٍېپىك ثوٌىػي ثىٍەْ ِۇتەغبثىھٍىك

ِۇٔبضىۋەتٍىه. ثۇ خۇددى ئبخىرەتٕي ثبٍبْ لىٍغبْ ئبٍەتٍەردىىىگە ئوخػبظ، تېّب ئىٕطبْ 
ئىذراوىذىٓ ھبٌمىغبْ ثوٌىذۇ. ثۇٔذاق ئەھۋاٌذا خىتبثٕىڭ ِۇتەغبثىھ ثىر تىً ثىٍەْ 

 ئىپبدىٍىٕىػي ِۇلەررەردۇر.
ەرە ضۈرىطىٕىڭ وىرىع ثۆٌىىىذە، ئىّبْ، ئىٕىبر ۋە ٔىفبق ئۈضتىذە توختبٌغبْ. ثۇ ثەل

ضۈرىٕىڭ وىرىع لىطّىذا پۇختب ثىر ئېتىمبدٔىڭ ثۇزۇٌۇظ ضەۋەثٍىرى ھەلمىذە توختبٌغبْ. 
ثۇالرٔىڭ ئەڭ ئبٌذىذا ۋەھىَٕىڭ ئەضٍي ئوچۇق ھۆوۈٍِىرىٕي ئىجرا لىٍىػٕي تبغالپ لوٍۇپ، 

ق ِەضٍىٍەر ئۈضتىذە پىىىر ٍۈرگۈزۈظ وەٌّەوتە. ِەھىەَ ۋە ِۇتەغبثىھ ئۇٔىڭ ئورٔىغب تبرِب
 ئبٍەت ثۇ ھەلىمەتىە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئبغذۇرىذۇ. – 7ھەلمىذە توختبٌغبْ 

خىرىطتىَبٔالرٔىڭ ھەزرىتي ئىطبٔي ئىالھالغتۇرۇغي ِبٔب ِۇغۇٔذاق ثىر ثبضمۇچٕىڭ 
ئوغۇي  –دادا » ئىالھالغتۇرۇظ ثبضمۇچي ٔەتىجىطىذۇر. چۈٔىي ئىطبۋىالرٔىڭ ھەزرىتي ئىطبٔي 

ِەجبزىٕي ھەلىمەت دەپ چۈغۈٔۈظ ۋە ئىساھالظ ثىٍەْ ثبغالٔغبْ. ِەجبز ِۇتەضطىپٍەرٔىڭ « 
« ئىٕطبْ ثبٌىطي » ۋە ضۈٍئىطتىّبٌچىالرٔىڭ لوٌىذا ھەلىمەتىە ئبٍالٔذۇرۇٌّبلچي ثوٌغبٔذا، 

ىذۇ. لۇرئبٔذىىي ِەھىەَ ۋە ئىطبغب ئبٍالٔذۇرۇظ ٍوٌي ئېچىٍ« تەڭرى ئوغٍي » ئىطبٔي، 
ِۇتەغبثىھ ئبٍەتٍەر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىردىٕجىر ئبٍەتٕىڭ ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئېٍىػىٕىڭ ضەۋەثي 

 ثۇ ثوٌطب وېرەن.  
جىھبد ئبٌالھ داۋاضي ٍوٌىذا، ئىٕطبٕٔىڭ ثبرٌىك تىرىػچبٍٔىمىٕي وۆرضىتىػي ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ 

ئبٌالھ » ثبرٌىك توضبلالرٔي ئۆرۈپ تبغالغتۇر.  ِەلطىتي ئىٕطبْ ثىٍەْ ئبٌالھ ئوتتۇرىطىذىىي
ضبئبدىتىذۇر. ثۀذىٍەرٔىڭ  –ٔېّىٕي وۆرضىتىذۇ؟ ئبٌالھ داۋاضي ثۀذىٕىڭ ثەخت « داۋاضي 

زېّىٓ، لوٍبظ ۋە ئبٍٕي  –ئەثەدىٌ ضبئبدىتىٕي ئبٌالھ ئۆزىگە داۋا لىٍغبْ. غۇڭب ئبضّبْ 
ٕطبٔغب ئەلىً، ئىرادە ۋە ۋىجذاْ ثۀذىٍەرٔىڭ ئەِرىگە ثوٍطۇٔذۇرۇپ ثەرگەْ. غۇڭب ئى

الر ئەۋەتىەْ. غۇڭب پەرىػتىٍىرىٕي ئىٕطبٔغب ضەجذە وىتبثثەرگەْ. غۇڭب ئەٌچىٍەر ۋە 
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ثوٌىػي وېرەن. « ئبٌالھ ٔىڭ رازىٍىمي » لىٍذۇرغبْ. ِبٔب ثۇ ضەۋەپتىٓ ثۀذىٕىڭ داۋاضىّۇ 
ەت ٍۇرتىذىىي ئەثەدىٌ ئىٕطبْ ئبٌالھ داۋاضي ٍوٌىذا جىھبد لىٍغبٔذا، ئبدالمي ٔىػبْ ئبخىر

ضبئبدەت ثوٌىػي وېرەن. ئەگەر ثۇٔذاق لىٍّىطب، ئۆتىۈٔچي دۇَٔب زىٕٕەتٍىرى ئۇٔي ِەھٍىَب 
 لىٍىپ، ئۇٔىڭ ئبدالمي ٔىػبٔغب ٍېتىػىگە توضبٌغۇ ثوٌىذۇ. چۈٔىي:

َطرَِة ِمَن الذََّىِب َواْلِفضَِّة زُيَّْن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَّْساِء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطِْي اْلُمَقنْ 
نْػَيا َواللَُّو ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمَآبِ   َواْْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواْْلَنْػَعاـِ َواْلَْْرِث َذِلَك َمَتاُع اْْلََياِة الدُّ

ئبٍبٌالر، ئوغۇٌالر، ئبٌتۇْ ـ وۈِۈغتىٓ توپالٔغبْ وۆپ ِبٌالر، ئبرغىّبلالر، چبرۋىالر ۋە » 
ردىٓ ئىجبرەت وۆڭۈي تبرتىذىغبْ ٔەرضىٍەرٔىڭ ِۇھەثجىتي ئىٕطبٔالرغب چىراٍٍىك ئېىىٍٕە

هللا وۆرضىتىٍذى. ئۇالر دۇَٔب تىرىىچىٍىىىذە ِۀپەئەتٍىٕىذىغبْ )ثبلبضي ٍوق( غەٍئىٍەردۇر؛ ا
ٔىڭ دەرگبھىذا ثوٌطب لبٍتىذىغبْ گۈزەي جبً )ٍۀي جۀٕەت( ثبردۇر )غۇٔىڭ ئۈچۈْ ثبغمىغب 

 (. 14« ) لىسىمىع وېرەن(  ئەِەش، جۀٕەتىە
ئىطالَ دېَىٍگۀذە ئەلىٍگە ٔېّە وېٍىػي وېرەن؟ ثۇ ضوئبٌٕىڭ وبِىً ثىر جبۋاثي ثۇ 

 ئبٍىتىذە ثېرىٍگەْ: – 19ضۈرىٕىڭ 

ـُ َوَما اْختَػَلَف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِإَلَّ ِمْن بَػْعِد َما َجاَءُىُم  ْسََّل يَن ِعْنَد اللَِّو اْْلِ ِإفَّ الدّْ
نَػُهْم َوَمْن َيْكُفْر بَِآيَاِت اللَِّو فَِإفَّ اللََّو َسرِيُع اْلَِْسابِ   اْلِعْلُم بَػْغًيا بَػيػْ

 / ۋەھىٌ َ )دىٕي( دۇر. وىتبةٔىڭ ٔەزىرىذە ِەلجۇي دىٓ ئىطالهللا ھەلىمەتەْ ا» 
ثىرى  –ثىر ھەضەت لىٍىػىپ  پەلەت ئۆزٌىرىگە ئىٍىُ وەٌگۀذىٓ وېَىٕال ئۆزئبرا ثېرىٍگۀٍەر

ٔىڭ ئبٍەتٍىرىٕي هللا ، وىّىي ا) پەرلٍىك لبراغالرغب ئىگە ثوٌذى ( ئىختىالپ لىٍىػتيىٍەْ ث
 (. 19« ) تېس ھېطبة ئبٌغۇچىذۇر هللا ئۇٔي ٍېمىٕذا جبزاالٍذۇ(، اهللا ئىٕىبر لىٍىذىىەْ )ا

ثۇ جبۋاپتىٓ ئىطالِٕىڭ ھەزرىتي ِۇھەِّەدوە وەٌگەْ ۋەھىٌ ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثىر دىٓ 
ثوٌّبلتب. ثبرٌىك ۋەھىٍَەر ئىطالَ ۋەھىَطىذۇر. ئىٕطبٔىَەت تبرىخ ٍبرىتىػمب ئەِەضٍىىي ِەٌۇَ 

ئىطالَ ثىٍەْ، ٍۀي ۋەھىٌ ثىٍەْ ثبغٍىغبْ. ئىٕطبٔىَەت تبرىخىذىىي ثبرٌىك ئېسىپ 
 وېتىػٍەر، ئەضٍىذە ئىطالِذىٓ چىمىپ وېتىػتۇر. 

ثۇ ئىىىي ئبٍەت، لۇرئبٕٔىڭ ئەڭ تىپىه ئبٍەتٍىرىذىٓ ئىىىىطي ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ. 
ئبٌالھ ۋە ئىٕطبْ، ئبِبٔەت ۋە ِۈٌىىَەت، ئۆزگەرِەضٍەر ۋە ئۆزگۈرۈغچبٔالر دېگۀذەن 
تېّىالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ثىر ٍەرگە جەَ لىٍغبْ ئبٍەتٍەردۇر. ثۇ ئبٍەتٍەرٔىڭ ِۀىطي 

 ئووَبٔۇضالردىّٕۇ چوڭمۇردۇر:

َتَشاُء َوتَػْنزُِع اْلُمْلَك ِمَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء  ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُػْؤِت اْلُمْلَك َمنْ 
ُر ِإنََّك َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر ) ( تُوِلُج اللَّْيَل ٓت النػََّهاِر َوُتوِلُج 26َوُتِذؿُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَؾ اْْلَيػْ

َُّتْرُِج اْلَميَّْت ِمَن اْلَْيّْ َوتَػْرُزُؽ َمْن َتَشاُء بَِغْْيِ ِحَساٍب النػََّهاَر ٓت اللَّْيِل َوَُّتْرُِج اْلَْيَّ ِمَن اْلَميِّْت وَ 
(27) 
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خبٌىغبْ ئبدەِگە پبدىػبھٍىمٕي هللا! پبدىػبھٍىمٕىڭ ئىگىطي ثوٌغبْ ئي ا »ئېَتىمىٕىي، 
ثېرىطەْ، خبٌىغبْ ئبدەِذىٓ پبدىػبھٍىمٕي تبرتىپ ئبٌىطەْ؛ خبٌىغبْ ئبدەِٕي ئەزىس 

ضەْ  ڭذىذۇر.ئىٍىىضېٕىڭ  ِٕي خبر لىٍىطەْ؛ ھەِّە ٍبخػىٍىكەلىٍىطەْ، خبٌىغبْ ئبد
طەْ، وۈٔذۈزٔي وېچىگە وېچىٕي وۈٔذۈزگە وىرگۈزى. ھەلىمەتەْ ھەِّىگە لبدىرضەْ

چىمىرىطەْ؛ ئۆزۈڭ  چىمىرىطەْ، جبٔطىسٔي جبٍٔىمتىٓ؛ جبٍٔىمٕي جبٔطىسدىٓ وىرگۈزىطەْ
 (. 27 – 26) «  خبٌىغبْ وىػىگە ھېطبثطىس رىسىك ثېرىطەْ

 ئىطب –ِەرٍەَ  –ثېغىػالظ جەرٍبٔي: ھبٕٔە  ئەۋالدٔىڭ ئۆزىٕي ئبٌالھ لبئۈچ 

ٍېتەوچىٍىه ۋە رەھجەرٌىه ِەضىٍىطىگە » ئبٍەتٍىرى ئبرىطىذا،  – 58 – 33ضۈرىٕىڭ 
ئبدەَ ) غوٌٍۇق خبدىُ ( » ٍبوي « لبرىتب لۇرئبْ ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ھەي لىٍىع تەدثىرى ٔېّە؟ 

دېگەْ ضوئبٌٕىڭ جبۋاثي ٍەر ئبٌىذۇ. ثۇ ثۆٌەوتە « اق ھەي لىٍىٕىذۇ؟ ئبزٌىك ِەضىٍىطي لبٔذ
ئىطبدىٓ ئىجبرەت ئۈچ ٔەضىٍٕىڭ ئۆزىٕي ثېغىػالظ جەرٍبٔي ثبٍبْ  –ِەرٍەَ  –ھبٕٔە 

لىٍىٕغبْ. ثۇ ثۆٌەن رەھجەرٌىه ِەضىٍىطىٕىڭ ھەي لىٍىٕىػىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر ئۆرٔەوتۇر. ثۇ 
بدىٓ ئىجبرەت ئۈچ ٔەضىً ٍەر ئبٌّبلتب. ثۇ ئۈچ ٔەضىً ئىط –ِەرٍەَ  –ئۆرٔەوتە ھبٕٔە 

ئوغۇي رەضۇٌالردىٓ ھەزرىتي زەوەرىَب ۋە ٍەھَب ٍەر ئبٌىذۇ. ضۈرىذە ھەزرىتي  –ئەتراپىذا ئبتب 
ِەرٍەَ ۋە ھەزرىتي ئىطبٔىڭ تۇغۇٌىػي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ. ھەزرىتي ئىطبٔىڭ تۇغۇٌىػي ثىٍەْ 

رىذىٓ خېٍىال ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبْ ِەرٍەَ ضۈرىطىذە ِۇٔبضىۋەتٍىه تەپطىٍي ثبٍبٔالر، ثۇ ضۈ
تىٍغب ئېٍىٕغبٔىذى. ثۇ ٍەردە تۇغۇٌۇغٕىڭ تەوىتٍىٕىػي، ِەرٍەَ ئوغٍي ئىطب ۋە ثبغمب ثبرٌىك 
رەضۇٌالرٔىڭ، تۇغۇٌغبْ ۋە ئۆٌىذىغبْ ثىرەر ثەغەر ئىىۀٍىىىٕي ئەضىەرتىػٕي ِەلطەت 

 لىٍّبلتب. 
ثىٍەْ ثىرٌىىتە تىٍغب ئېٍىٕىػي چوڭمۇر « ەرٍەَ ِ» ضۈرىذە ھەزرىتي ئىطبٔىڭ ئبٔىطي 

ٔىڭ ئوغٍي ئەِەش دېَىٍّەوتە. «ئبٌالھ » ٔىڭ ئوغٍي، «ِەرٍەَ » ِۀىگە ئىگە ثوٌۇپ، ئىطب 
 ئىپبدىطي ثىٍەْ ئۈچ ٔەرضە رەت لىٍىٕىذۇ:« ِەرٍەَ ئوغٍي ئىطب » 

«  ِەرٍەَ ئوغٍي ئىطب» خىرىطتىَبٔالرٔىڭ ھەزرىتي ئىطبٔي ئىالھالغتۇرۇغي.  .1
ئۇ ئبٌالھ ٔىڭ ئوغٍي » ئىپبدىطي ئبرلىٍىك رەضۇٌٕي ئىالھالغتۇرغبْ خىرىطتىَبٔالرغب 

 دېَىٍّەوتە.« ئەِەش، ِەرٍەِٕىڭ ئوغٍي 
ٍەھۇدىَالرٔىڭ ھەزرىتي ِەرٍەِگە لىٍغبْ تۆھّەتٍىرى. ِەرٍەَ ئۇالر تۆھّەت  .2

» طي. لىٍغبٔذەن ثىر وىػي ئەِەش، ئەوطىچە ئىپپەت ئبثىذىطي ثىر ئەٌچىٕىڭ ئبٔى
رەضۇي ئبٔىطي ِەرٍەَ » ئىپبدىطي تەوىتٍىگەْ ٍۀە ثىر ٔولتب « ِەرٍەَ ئوغٍي ئىطب 

 دۇر.«
رىّٕىڭ ئەر وىػي ئۈضتۈْ ئورۇٔذا تۇرىذىغبْ چۈغۀچىطي. ثۇ رىّغب ئۇرۇٌغبْ ثىر  .3

تەضتەن ثوٌۇپ، دادىطىس تۇغۇٌغبْ ئىطب ئبرلىٍىك: ئي ئەر وىػىٕي ئۇٌۇغالپ، ئبٍبي 
بْ، وۈچىە چولۇٔىذىغبْ ھبوبۋۇر رىُ! ضېٕىڭ ثۇ ضبختب وىػىٕي وەِطىتىذىغ

وە چولۇٔۇظ چۈغۀچىطي ٍبتىذۇ. ئەر وىػىٕي «وۈچ » ھبوبۋۇرٌىمىٕىڭ ئبرلىطىذا 
وۈچٕىڭ ضىّۋوٌي دەپ لبرىغبٍٔىمىڭ ئۈچۈْ، ئەر وىػىٕي ئۇٌۇغالٍطەْ. ِەرٍەَ ئوغٍي 

ىٕطبٔىَەت تبرىخىذا ئىطب، ئبٌالھ ضبڭب ثەرگەْ ئېٕىك ثىر جبۋاپ دېّەوتە. ئبٌالھ ئ
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ِۇھىُ ئورۇٕٔي ئىگىٍەٍذىغبْ رەضۇٌٍىرىذىٓ ثىرضىٕي دادىطىس ٍبراتتي. ئبٌالھ ئىطبٔي 
ئبٔىطىغب ٔىطجەت ثەرگەْ ھبٌذا تىٍغب ئبٌغبْ. ثۇ ئىىىي خۇضۇش، رىّٕىڭ ئىىىي 

 وبچىتىغب ئۇرۇٌغبْ ئىالھىٌ تەضتەوتۇر. 
بھالٔذۇرۇغي ئىىۀٍىىىٕي ئبگ« خىرىطتىَبٔالغّبڭالر! » ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي 

ئېَتمبٔىذۇق. ثۇ ِەضىٍە ئبٍذىڭٍىػىػي ئۈچۈْ تبرىخىٌ ئېغىپ وېتىع ئىجرەت ضۈپىتىذە ثبٍبْ 
لىٍىٕىػي وېرەن ئىذى. ِبٔب ثۇ ئىطەۋى ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئورٔىٕي، ئىطبٔي تەڭرىٍەغتۈرگەْ 

پەردىطىذە ٍبتمبْ  خىرىطتىَبٔالرغب تەرن ئېتىػي ثىٍەْ ئوتتۇرىغب چىممبْ ئبلىۋەتٕىڭ، ئبرلب
چۈغۀچىٕي ثۇ ضۈرىذە وۆرۈپ ٍېتىّىس. ضۈرىذە ضۆز ِەرٍەَ ئوغٍي ئىطبٔىڭ ئىالھالغتۇرۇٌىػىغب 
وەٌتۈرۈٌگەْ ثوٌۇپ، ٔەجرأٍىمالرٔىڭ وېٍىػي ِۇٔبضىۋىتي ثىٍەْ، ۋەھىٌ رەضۇي 
چۈغۀچىطىذىىي ئېغىپ وېتىػٕىڭ ضەۋەپ ۋە ٔەتىجىٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ. ئەضٍىذە ثۇ 

 دېّەوتە.« ضىٍەرِۇ ئۇالرغب ئوخػبظ ئىع لىٍّبڭالر! » ىٍىك ِۇئّىٍٕەرگە ئبرل
ِۇغرىىالر ئۆزٌىرىٕي ھەزرىتي ئىجراھىّغب ٔىطجەت لىٍىػٕي ٍبلتۇراتتي. ئىجراھىُ 
ئەٌەٍھىططبالَ ئۇالرٔىڭ ئەجذادى ئىذى. ئۇٔىڭ ِۇثبرەن ٍبدىىبرى ثوٌغبْ وەثىگە خىسِەت 

تىٓ ھەزرىتي ئىجراھىُ ئبٍبق ثبضمبْ تبظ دەپ لوثۇي لىٍىع ئۈچۈْ ثەضٍىػەتتي. ثۇ ضەۋەپ
لىٍىٕغبْ تبغٕىّۇ ِۇلەددەش ثىر ئبِبٔەت ضۈپىتىذە ضبلالپ وەٌگۀىذى. ثىراق ِۇغرىىالرٔىڭ 
ثۇ ھۆرِىتي ضبختب ثىر ھۆرِەت ثوٌۇپ، ئەضٍىذە ھۆرِەتتەن وۆرۈٔگەْ ھۆرِەتطىسٌىه ئىذى. 

ْ تبغٕي ھۆرِەت لىٍػتب ثەضٍەغىەْ، ٌېىىٓ ئۇالر ھەزرىتي ئىجراھىّذىٓ ٍبدىىبر دەپ ثىٍگە
ھەزرىتي ئىجراھىّٕىڭ ئەضٍي ئېتىمبدىٕي تؤۇغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ھبٌغب وەٌتۈرۈپ لوٍۇغمبٔىذى. 

ضۆز » ئبٔذىٓ ھەزرىتي ئىجراھّىغب ۋارىطٍىك لىٍىع ئۈچۈْ ٍەھۇدىَالر ۋە خىرىطتىَبٔالر ثىٍەْ 
زرىتي ئىجراھىُ ئۈضتىذىٓ ثبرٌىك ِۇضبثىمىطىگە چۈغىۀىذى. تۆۋۀذىىي ئبٍەت ھە« 

 تەرەپجبزٌىك ئەضەثىَىتىٕي رەت لىٍّبلتب: 

 َما َكاَف ِإبْػَراِىيُم يَػُهوِديِّا َوََل َنْصَرانِيِّا َوَلِكْن َكاَف َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَف ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

ٍۈزٌۀگەْ ئىجراھىُ ٍەھۇدىَّۇ ئەِەش، ٔبضبراِۇ ئەِەش ۋە ٌېىىٓ توغرا دىٕغب » 
 (. 67« ) ئەِەش ئىذى  ئبٌالھ لب غېرىه لوغمۇچىالردىّٕۇئىذى،  ِۇضۇٌّبٔالردىٓ

ئەھٍىٕي ثىر تبٍبلتب ھەٍذەٍذىغبْ زېھٕىَەتىە جبۋاپ  وىتبةضۈرىذە ٍۀە پۈتۈْ 
ثېرىٍگەْ. لۇرئبْ ٍەھۇدىٍَىػىػٕىڭ لبٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ ثەلەرە ضۈرىطىذە، 

بٍبلتب ھەٍذەپ، ٍب ثىرالال لبرا لوٍۇق لوثۇي لىٍىذىغبْ ٍبوي لبرا لوٍۇق رەت ھەِّىٕي ثىر ت
خبتبضىٕي تبٌالپ ئبٍرىَذىغبْ ثىر ئەلىً ثەرپب  –لىٍىذىغبْ زېھٕىَەتٕىڭ ئورٔىغب، توغرا 

لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍغبٔذەن، خىرىطتىَبٍٔىػىػٕىڭ لبٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ 
خبتبٔي ئبٍرىَذىغبْ ضبپ ئەلىً ثەرپب لىٍىػٕي  –ّۇ، ِۇھبتبثىذا توغرا ضۈرىطىذى ئبٌىئىّراْ

 ِەلطەت لىٍىذۇ. تۆۋۀذىىي ئبٍەت ثۇٔىڭ دەٌىٍي: 
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ُهْم َمْن ِإْف تَْأَمْنُو ِبِديَناٍر ََل يػُ  َؤدِّْه َوِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْف تَْأَمْنُو بِِقْنطَاٍر يُػَؤدِّْه ِإلَْيَك َوِمنػْ
َنا ٓت اْْلُمّْيّْنَي َسِبيٌل َويَػُقوُلوَف َعَلى ِإلَْيَك إِ  َلَّ َما ُدْمَت َعَلْيِو قَاِئًما َذِلَك بِأَنػَُّهْم قَاُلوا لَْيَس َعَليػْ

 اللَِّو اْلَكِذَب َوُىْم يَػْعَلُموفَ 

ثەزى وىػىٍەر ثبروي، ئۇٔىڭذا وۆپ  ) ئىٍگىرى ۋەھىٌ ثېرىٍگۀٍەردىٓ ( ئەھٍي وىتبثتىٓ
ٍطبڭّۇ ضبڭب ئۇٔي لبٍتۇرۇپ ثېرىذۇ؛ ئۇالردىٓ ٍۀە ثەزى وىػىٍەرِۇ ثبروي، ِبي ئبِبٔەت لو

ٍۀي لبٍتب ـ لبٍتب  ئۇٔىڭذا ثىر دىٕبر ئبِبٔەت لوٍطبڭّۇ ئۇٔىڭ ثېػىذا تۇرِىغىچە )
ئۈِّىٍەرٔىڭ  »( ئۇٔي ضبڭب لبٍتۇرۇپ ثەرِەٍذۇ. ثۇ غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، ئۇالر:  ضۈٍٍىّىگىچە

ٍۀي ثىسٔىڭ دىٕىّىسدا ثوٌّىغبٔالرٔىڭ  گە گۇٔبھ ثوٌّبٍذۇ )ِېٍىغب خىَبٔەت لىٍطبق ثىس
ٔبِىذىٓ ٍبٌغبٕٔي تولۇٍذۇ هللا ئۇالر ثىٍىپ تۇرۇپ ا ەٍذۇ.د«  ( ِبٌٍىرى ثىسگە ھبراَ ئەِەش

 (75 .) 
 ثۇ ئبٍەتىىّۇ ثىر لبراپ ثبلبٍٍي:

ُلوَف َآيَاِت   اللَِّو َآنَاَء اللَّْيِل َوُىْم َيْسُجُدوفَ لَْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة قَاِئَمٌة يَػتػْ

ٔىڭ ئبٍەتٍىرىٕي هللا خىً ئەِەش، ئەھٍي وىتبثتىٓ وېچىٍىرى ا ثىر ٔىڭ ھەِّىطيئۇالر» 
 (. 113« ) تىالۋەت لىٍىپ تۇرىذىغبْ ۋە ضەجذە لىٍىپ تۇرىذىغبْ ثىر جبِبئە وىػىٍەر ثبر 

ۇْ، ثۇالرغب لبرغي ئەڭ ِەٍٍي ٍەھۇدىٍَىػىع ثوٌطۇْ ٍبوي خىرىطتىَبٍٔىػىع ثوٌط
وۈچٍۈن ۋاوطىٕب ئىٕفبق لىٍىػتۇر. ثۇٔي خۇددى ثەلەرە ضۈرىطىذە وۆرۈپ ئۆتىىٕىّىسدەن، 

 ضۈرىطىذىّۇ وۆرۈپ ئۆتىّىس: ئبٌىئىّراْ

  َلْن تَػَناُلوا اْلِبَّ َحَّتَّ تُػْنِفُقوا ِمَّا َتُِبُّوَف َوَما تُػْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإفَّ اللََّو بِِو َعِليمٌ 

ەرضەڭالردىٓ ضەرپ لىٍّىغۇچە )ٍۀي ِبٌٍىرىڭالرٔىڭ ٍبخػىطىٕي ٍبخػي وۆرىذىغبْ ٔ» 
ٔىڭ ٍوٌىذا( هللا ضەدىمە لىٍّىغۇچە( ھەرگىس ٍبخػىٍىممب )ٍۀي جۀٕەتىە( ئېرىػەٌّەٍطىٍەر، )ا

 (. 92)  « ئۇٔي ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇرهللا ا ،ٔېّىٕي ضەرپ لىٍّبڭالر
رىذىٓ ثىرضي، دىٕذارٌىك ٔبِبٍۀذىطي ضۈپىتىذە خىرىطتىَبٍٔىػىػٕىڭ تىپىه ئبالِەتٍى

ھبالٌٕي ھبراَ لىٍىػتۇر. ثۇ ئېٕىك ئبزغۇٍٔۇلتۇر. لۇرئبْ ھبراِالرٔي ھبالي لىٍىع ھەلمىذە ثىر لېتىُ 
توختبٌطب، ثۇٔىڭ ئەوطي ثوٌغبْ ھبالٌٕي ھبراَ لىٍىع ھەلمىذە ئوْ لېتىُ توختىٍىذۇ. ثۇ ثىر 

ىي خىرىطتىَبٍٔىػىػٕىڭ تىپىه ٔبٍبِۀذىٍىرىذىٓ ثىرضي خىرىطتىَبٍٔىػىع ئبالِىتىذۇر. چۈٔ
رىَبخور دىٕذارٌىمتۇر. روھجبٍٔىك ) دىٕذارالر ضىٕىپي (ٔىڭ ثۇ ئېتىمبد ضىطتېّىطىٕىڭ ئىچىذە 
ئورۇْ ئېٍىػي ھەرگىسِۇ تبضبدىجىٍَىك ئەِەش. تۆۋۀذىىي ئبٍەت ھەَ ٍەھۇدىٍَىػىػٕىڭ 

 ىٕي ثبٍبْ لىٍّبلتب: ھەَ خىرىطتىَبٍٔىػىػٕىڭ تىپىه ئبالھىذىٍىى

ُكلُّ الطََّعاـِ َكاَف ِحَّلِّ لَِبِِن ِإْسَرائِيَل ِإَلَّ َما َحرَّـَ ِإْسَرائِيُل َعَلى نَػْفِسِو ِمْن قَػْبِل َأْف تُػنَػزََّؿ 
 التػَّْورَاُة ُقْل فَْأتُوا بِالتػَّْورَاِة فَاتْػُلوَىا ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 
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دىٓ ئۆزىگە ھبراَ لىٍغبْ ٍېّەوٍىىٍەرئىطرائىً ثۀي ، تەۋرات ٔبزىً لىٍىٕىػتىٓ ئىٍگىرى
(  ئي ِۇھەِّەد! ئۇالرغب ثبغمب ٍېّەوٍىىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئىطرائىً ئەۋالدىغب ھبالي ئىذى. )

 (.  93) «  ئەگەر راضتچىً ثوٌطبڭالر، تەۋراتٕي ئېٍىپ وېٍىپ ئولۇپ ثېمىڭالر »ئېَتمىٕىي، 
 –تەپرىمىچىٍىمتۇر. خىرىطتىَبْ ِەزھەثٍىرىٕىڭ ثىر  تىپىه ثىر خىرىطتىَبٍٔىػىع ِبٍىٍٍىمي

ثىرىگە ثوٌغبْ دۈغّۀٍىىي ثۇٔىڭ تبرىخىٌ دەٌىٍىذۇر. ثۇ ئىجرەت ئبرلىٍىك لۇرئبْ ثبرٌىك 
 ِۇھبتبثٍىرىغب ِۇٔذاق دەٍذۇ: 

يًعا َوََل تَػَفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيكُ  ْم ِإْذ ُكْنُتْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَػنْيَ َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اللَِّو َجَِ
َها َكَذلِ  ُ قُػُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِو ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنْػَقذَُكْم ِمنػْ َك يُػبَػنيّْ

 اللَُّو َلُكْم َآيَاتِِو َلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوفَ 

( ِەھىەَ ٍېپىػىڭالر،  ٔىڭ دىٕىغبهللا ٍۀي ا چىطىغب )ٔىڭ ئبغبِهللا ھەِّىڭالر ا» 
ٍۀي ضىٍەردىٓ ئىٍگىرى ٍەھۇدىَالر ۋە ٔبضبراالر ئىختىالپ لىٍىػمبٔذەن، دىٕذا  ئبٍرىٍّبڭالر )

ٔىڭ ضىٍەرگە ثەرگەْ ٔېّىتىٕي ئەضٍەڭالر، ئۆز ۋالتىذا ضىٍەر هللا (. ا ئىختىالپ لىٍىػّبڭالر
ٔىڭ ٔېّىتي ثىٍەْ ئۆزئبرا هللا رٔي ثىرٌەغتۈردى، ادىٍىڭالهللا ئۆزئبرا دۈغّەْ ئىذىڭالر، ا

ئىطالَ  ضىٍەرٔي )هللا لېرىٕذاظ ثوٌذۇڭالر، ضىٍەر دوزاخ چۇلۇرىٕىڭ گىرۋىىىذە ئىذىڭالر، ا
ئبٍەتٍىرىٕي هللا ( ئۇٔىڭذىٓ لۇتمۇزدى. ضىٍەرٔىڭ ھىذاٍەت تېپىػىڭالر ئۈچۈْ، ا ئبرلىٍىك

 (. 103« ) ضىٍەرگە غۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىذۇ 
تٕىڭ ِۇھبتبثي ثوٌغبْ ِۇئّىٍٕەرٔىڭ زىّّىطىگە ئبرتىٍغبْ ِەضئۇٌىَەت ٔبھبٍىتي ثۇ تەٌىّب

 ئېغىر، ثۇ ئېغىرٌىمىغب ِبش ھبٌذا ِۇوبپبتىّۇ چوڭ: 

َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر َوتُػْؤِمُنوَف بِاللَّوِ  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ َوَلْو  ُكْنُتْم َخيػْ
ُهُم اْلُمْؤِمُنوَف َوَأْكثَػُرُىُم اْلَفاِسُقوفَ  ًرا َْلُْم ِمنػْ  َآَمَن َأْىُل اْلِكَتاِب َلَكاَف َخيػْ

ضىٍەر ئىٕطبٔالر ِۀپەئىتي ئۈچۈْ ئوتتۇرىغب چىمىرىٍغبْ ٍبخػىٍىممب ثۇٍرۇپ ٍبِبٍٔىمتىٓ  »
ٍۀي  ىتبة )ٍەر. ئەگەر ئەھٍي وىلب ئىّبْ ئېَتىذىغبْ ئەڭ ٍبخػي ئۈِّەتطهللا ا ،توضىذىغبْ

ٍۀي ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِغب ٔبزىً لىٍىٕغبْ  ( ئىّبْ ئېَتطب ) ٍەھۇدىَالر، ٔبضبراالر
( ئەٌۋەتتە ٍبخػي ثوالتتي. ئۇالرٔىڭ  دۇَٔب ۋە ئبخىرەتتە (، ئۇالر ئۈچۈْ ) ۋەھَىگە ئىػۀطە

 (. 110« ) ئۇالرٔىڭ توٌىطي پبضىمالردۇر ئەِّب ّىٍٕەرِۇ ثبر، ۇئئىچىذە ِ
ذە ئبٌالھ ٔىڭ ثىر، تەڭذىػي ٍوق، ئىٕطبٕٔىڭ ئۇٔىڭغب ِۇھتبج ئىىۀٍىىي ضۈرى

ئەضٍىتىٍگۀذىٓ وېَىٓ، ئىّبْ ئبجىسٌىمىٕىڭ ئىٕطبٔغب ئېٍىپ وېٍىذىغبْ دۇَٔب ۋە ئبخىرەتٍىه 
زىَبٍٔىرى ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ. ٔبزىً ثوٌۇظ جەرٍبٔىذا ئۆضۈَ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه تۇٔجي ئبٍەت 

 ىطىذە ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ: ئوھۇد ئۇرۇغي دائىر

 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَْأُكُلوا الرّْبَا َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َواتػَُّقوا اللََّو َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ 

ئېرىػىع  ضبئبدەتىە -ثەخت ّىٍٕەر! جبزأىٕي لبتّۇلبت ئبغۇرۇپ ٍېّەڭالر، ۇئئي ِ» 
 .( 130)  «ٔي ئەضٍەڭالر ئبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَىتىڭالرهللا ئۈچۈْ ا
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 جبزأە، ئۇھۇد ئۇرۇغىٕىڭ ِەغٍۇثىَەت ضەۋەپٍىرىذىٓ ثىرى. 
دەپ ضورىغبْ ھەر وىػي ِۇٔذاق « ثۇ ِۇضىجەت ٔېّە ضەۋەپتىٓ ثېػىّىسغب وەٌذى؟ » 

دېگەْ ئبٍەتٕي ئولۇٍٍي، غبھىتىّىس « ثۇ ضىٍەرٔىڭ ئۆزەڭالردىٓ وەٌذى » جبۋاپٕي ئبٌىذۇ: 
 ثوٌطۇْ:

َها قُػْلُتْم َأَنَّ َىَذا ُقْل ُىَو ِمْن ِعْنِد أَنْػُفِسُكْم ِإفَّ اللََّو َأَوَلمَّا أَ  َصابَػْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمثْػَليػْ
 َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ 

ئىىىي ھەضطە ِۇضىجەتىە دۇچبر لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ، ئۇ ِۇضىجەت ضىٍەرٔىڭ  ٔيئۇالر
 ەپ ضوراٍطىٍەر، غۇٔذالّۇ؟د«  لەٍەردىٓ وەٌذى؟ثۇ ِۇضىجەت » ثېػىڭالرغب ٍەتىۀذە: 

ٕىڭ ئەِرىگە خىالپٍىك لىٍغبٍٔىمىڭالر رەضۇٌٍۀي  ئۇ ضىٍەرٔىڭ ئۆزٌىرىڭالردىٓ ) »ئېَتمىٕىي، 
ھەلىمەتەْ ھەر ٔەرضىگە لبدىردۇر هللا ا«.  ( ثوٌذى ۋە غۀّەتىە ھېرىص ثوٌغبٍٔىمىڭالردىٓ

 (165 .) 
چوڭمۇر لبتٍىّىذىٓ چىممبْ دۇئبالردىٓ ثىرضي ثۇ لۇرئبٔذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ، ٍۈرەوٕىڭ 

 ضۈرىٕىڭ ئبخىرىذا ٍەر ئبٌغبْ:

( ِإفَّ ِٓت َخْلِق السََّماَواِت 189َولِلَِّو ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )
( الَِّذيَن َيْذُكُروَف اللََّو ِقَياًما 190 اْْلَْلَباِب )َواْْلَْرِض َواْخِتََّلِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهاِر َْلَيَاٍت ِْلُوِل 

َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِِّبِْم َويَػتَػَفكَُّروَف ِٓت َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض رَبػََّنا َما َخَلْقَت َىَذا بَاِطًَّل 
النَّاَر فَػَقْد َأْخَزيْػَتُو َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن ( رَبػََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل 191ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر )

ْعَنا ُمَناِديًا يُػَناِدي ِلْْلِٙمَاِف َأْف َآِمُنوا ِبَربُّْكْم َفَآَمنَّا رَبػََّنا فَاْغِفْر لََنا 192أَْنَصاٍر ) ( رَبػََّنا ِإنػََّنا َسَِ
( رَبػََّنا َوَآتَِنا َما َوَعْدتَػَنا َعَلى ُرُسِلَك َوََل َُّتْزِنَا 193بْػَراِر )ُذنُوبَػَنا وََكفّْْر َعنَّا َسيَّْئاتَِنا َوتَػَوفػََّنا َمَع اْْلَ 
( فَاْسَتَجاَب َْلُْم رَبػُُّهْم َأِنّْ ََل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل 194يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإنََّك ََل َُّتِْلُف اْلِميَعاَد )

بَػْعٍض فَالَِّذيَن َىاَجُروا َوُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِىْم َوأُوُذوا ِٓت ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْػَثى بَػْعُضُكْم ِمْن 
ِِِْم َوَْلُْدِخَلنػَُّهْم َجنَّاٍت َُتْرِي ِمْن ََتِْتَها اْْلَ  ُهْم َسيَّْئا نْػَهاُر ثَػَوابًا َسِبيِلي َوقَاتَػُلوا َوقُِتُلوا َْلَُكفَّْرفَّ َعنػْ

 (195ُحْسُن الثػََّواِب ) ِمْن ِعْنِد اللَِّو َواللَُّو ِعْنَدهُ 

ھەِّە ٔەرضىگە لبدىردۇر. هللا لب خبضتۇر، اهللا ئبضّبٔالرٔىڭ ۋە زېّىٕٕىڭ پبدىػبھٍىمي ا
غۈثھىطىسوي، ئبضّبٔالرٔىڭ ۋە زېّىٕٕىڭ ٍبرىتىٍىػىذا، وېچە ثىٍەْ وۈٔذۈزٔىڭ ٔۆۋەتٍىػىپ 

ە تۇرغبٔذىّۇ، تۇرۇغىذا ئەلىً ئىگىٍىرى ئۈچۈْ، ئەٌۋەتتە، روغەْ دەٌىٍٍەر ثبر. ئۇالر ئۆر
ٔي ئەضٍەپ تۇرىذۇ، ئبضّبٔالرٔىڭ ۋە زېّىٕٕىڭ ٍبرىتىٍىػي هللا ئوٌتۇرغبٔذىّۇ، ٍبتمبٔذىّۇ ا
  :( ئۇالر ئېَتىذۇ توغرىطىذا پىىىر ٍۈرگۈزىذۇ. )
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ثىىبر ٍبراتّىذىڭ، ضەْ  ِۀب ۋە ِەلطەتتىٓ ٍولطۇْ ھبٌذا ٔيالرىّىس! ثۇەثجر» 
ىّىس! ضەْ وىّٕىىي دوزاخمب ەثجر .ىٓپبوتۇرضەْ، ثىسٔي دوزاخ ئبزاثىذىٓ ضبلٍىغ

وىرگۈزىذىىۀطەْ، ئۇٔي ئەٌۋەتتە خبر لىٍغبْ ثوٌىطەْ. زاٌىّالرغب ھېچمبٔذاق ٍبردەِچي 
 ثوٌّبٍذۇ! 

ىّىس! ثىس ھەلىمەتەْ ثىر چبلىرغۇچىٕىڭ 'رەثجىڭالرغب ئىّبْ ئېَتىڭالر' دەپ ئىّبٔغب ەثجر
  .چبلىرغبٍٔىمىٕي ئبڭٍىذۇق، ئىّبْ ئېَتتۇق

لمب چىمبرغىٓ، ! ثىسٔىڭ گۇٔبھٍىرىّىسٔي ِەغپىرەت لىٍغىٓ، ٍبِبٍٔىمٍىرىّىسٔي ٍوىسىّەثجر
 ا لەثسى روھ لىٍغىٓ. ىك ئۈضتىذىىي ۋالتىّىسدثىسٔي ٍبخػىٍ

ٍۀي ئىتبئەت لىٍغبٔالرغب  ٍىرىڭ ئبرلىٍىك ۋەدە لىٍغبْ ٔەرضىٕي )ئەٌچىىّىس! ثىسگە ەثجر
ي ثىسٔي رەضۋا لىٍّىغىٓ. ضەْ ھەلىمەتەْ ( ثەرگىٓ، لىَبِەت وۈٔ خبش ثوٌغبْ جۀٕەتٕي

 «.  ۋەدەڭگە خىالپٍىك لىٍّبٍطەْ
 دى: جبۋاپ ثەر رەثجي ِۇٔذاق غبئۇالرٔىڭ دۇئبضى

ِەْ ضىٍەردىٓ ئەر ثوٌطۇْ، ئبٍبي ثوٌطۇْ، ھەر لبٔذاق ثىر ٍبخػي ئىع لىٍغۇچىٕىڭ  »
توٌۇلالٍذىغبْ  ٕيىثىر ـ ثىرثىر گەۋدىٕىڭ لىٍغبْ ئەِەٌىٕي ثىىبر لىٍىۋەتّەٍّەْ، ضىٍەر 

ھىجرەت لىٍغبٔالر، ٍۇرتٍىرىذىٓ ھەٍذەپ ٍبِبٍٔىك ۋە ٍبِبٍٔىك دىَبردىٓ . پبرچىطي
برتمبٔالر، ئۇرۇغمب ( ئەزىَەت ت ٔىڭ دىٕي ئۈچۈْهللا ٍۀي ا چىمىرىٍغبٔالر، ِېٕىڭ ٍوٌۇِذا )

رٔىڭ ( ۋە ِېٕىڭ ٍوٌۇِذا ئۆٌتۈرۈٌگۀٍە ٍۀي ِېٕىڭ ٍوٌۇِذا ئۇرۇغمبٔالر ) لبتٕبغمبٔالر
ئەٌۋەتتە، ئۇالرٔي ئبضتىذىٓ ٍبپىّەْ، (  ِەغپىرىتىُ ۋە رەھّىتىُ ثىٍەْ گۇٔبھٍىرىٕي )

ئۇالرٔىڭ ٍبخػي ئەِەٌٍىرى  ثۇ )«.  ئۆضتەڭالر ئېمىپ تۇرىذىغبْ جۀٕەتٍەرگە وىرگۈزىّەْ
ٍۀي  ٔىڭ دەرگبھىذا ٍبخػي ِۇوبپبت )هللا تەرىپىذىٓ ثېرىٍگەْ ِۇوبپبتتۇر. اهللا ( ا ئۈچۈْ

 (. 195 – 189« ) ثبر  ( جۀٕەت
ضۈرە ئىّبٔذا ِۇضتەھىەَ تۇرغبٔالرغب جۀٕەت ۋە ئەثەدىٌ ضبئبدەت ۋەدىطي ثىٍەْ 

 ئبخىرٌىػىذۇ. 

 
 

 ضۈرىطيضەف 

 
ِۀىطىٕي « وۆرەظ ٔىساِي » ۋە « ثىرٌىه روھي » ئبٍىتىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ  – 4ضۈرە، 

 وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. « ضەف » ثىٍذۈرىذىغبْ 
ىطىسوي، ئبٌالھ ئۆزىٕىڭ ٍوٌىذا ِۇضتەھىەَ ثىٕبدەن ضەپ ثوٌۇپ ثىرٌىه ئىچىذە غۈثھ» 

 (.  4« ) وۆرەظ لىٍغبٔالرٔي دوضت تۇتىذۇ 
« ضەپ ثوٌۇپ تىسىٍىػٕي » لۇرئبٔذا پەرىػتىٍەر ئۈچۈْ ئىػٍىتىگەْ ضەف، ئبدەتتىىي ثىر 

ثىٍەْ ِبضٍىػىع وۆرضەتّەٍذۇ، ئەوطىچە ۋەھىٌ ثەرپب لىٍّبلچي ثوٌغبْ وبئىٕبت ِىسأي 
وۆرضىتىذۇ. ثۇ ضەپ، ئۆزىگە « تۈزۈٌۇغٕي » ئىچىذىىي ئىجتىّبئىٌ تەرتىپىە ِۇٔبضىۋەتٍىه 

خبش ثىر ضىَبضەت ۋە ئىذارە لىٍىع غەوٍىٕي، ٍۀي ضەپ ضىطتېّىطىٕي ئىّب لىٍىذۇ. ضەپ 
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ضىطتېّىطي ئبداٌەت، الٍبلەت، ئەھٍي ثوٌۇظ، پۇرضەت ثبراۋەرٌىىي ۋە ھەلمبٔىَەتٕي 
دىٍەٍذۇ. ثۇ ضىطتېّىذا ثەضٍىػىع، ٍبخػىٍىمتب لېرىٕذاغٍىرىذىٓ ئېػىپ وېتىػٕي ئىپب

ثىٍذۈرىذۇ. ٔبِبزدىىي ضەپ، ثۇ ضىطتېّىٕىڭ ئىجبدەتتىىي ٔبِبٍۀذىطىذۇر. ئىّبَ ثىر لەدەَ 
ئبٌذىذا تۇرىذۇ. ئىّبِٕىڭ دەرىجىطي ئبرلىطىذىىىٍەر ثىٍەْ ئوخػبغتۇر. ئبرىطىذا ِبلبَ، 

ۇر. ئەگەر ئىّبَ خبتبٌىػىپ لبٌطب ٍبوي ۋەزىپىطىگە الٍىك ثوٌّىغبْ ثىر دەرىجە پەرلي ٍولت
ئەھۋاي وۆرۈٌطە، دەرھبي ئبرلىذىىىٍەر ئەضٍىتىذۇ ٍبوي ثىر لەدەَ ئېٍىپ ئبٌذىغب ئۆتىذۇ. ضەپ 

ٍەر ئبٌىذۇ. ثۇ پىرئەۋْ ضىطتېّىطىذۇر. « پىراِىت ضىطتېّىطي » ضىطتېّىطىٕىڭ لبرغي لۇتۇثىذا 
ڭ زىتي ثوٌغبْ ثۇ ضىطتېّىذا ٍۇلىرى ئۆرٌەظ ئۈچۈْ ثبغمىالرٔىڭ ثېػىغب ضەپ ضىطتېّىطىٕى

دەضطەغىە توغرا وېٍىذۇ. ثۇ ضىطتېّىذا ٍەر ئبٌغۇچىالرٔىڭ ئبٌذىذا ئېسىع ٍبوي ئېسىٍىػتىٓ 
 ثبغمب ثىر ٍوي ٍولتۇر. 

ۈرە ضۈرە، ضبھبثىٍەر زاِبٔىذا ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ھەۋارىٍَەر تىٍغب ئېٍىٕغبْ تۇٔجي ض
ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ھەۋارىََۇْ ۋەٍبوي ئىطب ضۈرىطي دەپ ئبتىغبٔالرِۇ ثوٌغبْ ) ضۇٍۇتي ۋە 

 ئبٌۇضي (. ضۈرە ھەۋارىََۇْ ئىطّىٕي غۇ ئبٍىتي ضەۋەپٍىه ئبٌغبْ:
 :دىِٓەرٍەِٕىڭ ئوغٍي ئىطب ھەۋارىَۇٔالرخۇددى ئۆز ۋالتىذا ّىٍٕەر! ۇئئي ِ

ەپ د«  ثوٌىذۇ؟ ٍبردەِچيبرٌىمي ثىٍەْ ِبڭب ثوىٍّەر  ٍۈزٌۀگەْ ٍوٌذا لبهللا ا »
ەپ جبۋاپ ثەرگىٕىگە د«  ٍبردەِچىٍىرىّىس ٍوٌىٕىڭ خبٌصهللا ثىس ا »ھەۋارىَۇٔالر:  ضورىغبٔذا،

ئىطّي « ئىطب » ( ضۈرىگە  14... )  !ٌۇڭالروٕىڭ ٍبردەِچىٍىرى ثٍوٌىهللا ائوخػبظ، ضىٍەرِۇ 
 ٍۀە ثۇ ئبٍەتىە ئبضبضەْ ثېرىٍگەْ. 

 ىً ثوٌغبْ. ضۈرە ِەدىٕىذە ٔبز
 –لبچبْ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذە ئېٕىك ثىر ٔەرضە دېَىع لېَىٓ ثوٌطىّۇ، ٍۇِػبق 

ھبٌەتٕي ئوڭػبظ  –لبتتىك ئۇضٍۇثي ٔەزەرگە ئېٍىٕغبٔذا، ئوھۇد ئۇرۇغىذىٓ وېَىٕىي روھي 
 ِەلطەت لىٍىٕغبٍٔىمي ئېٕىك.

مالٍذۇ. ثۇ ئەھۋاٌذا ضۈرە ئىجٓ ئبثجبضتىٓ وەٌگەْ ٔۇزۇي ضەۋەثي رىۋاٍەتٍىرىّۇ ثۇٔي تەضتى
 ٍىٍىٕىڭ ثېػىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن.  – 4ٍىٍىٕىڭ ئبخىرى  – 3ھىجرەتٕىڭ 

ضۈرە وىرىع ۋە ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ھەغر، ھەدىذ، تەغبثۇْ ۋە جۇِە ضۈرىٍىرى ثىٍەْ زىچ 
ۋىذە ِۇٔبضىۋەتٍىه. دەضٍەپىي تەرتىپتىىي ئورٔي ثۇٔي تەضتىمالٍذۇ. ھەزرىتي ئوضّبْ تەرتى

ِبئىذە ضۈرىطي ئبرىطىذا ٍەر  –جۈِە ضۈرىطي، ئىجٓ ئبثجبش تەرتىۋىذە تەغبثۇْ  –تەغبثۇْ 
 – ئبٌىئىّراْئبٌىذۇ. تۇٔجي تەرتىپٍەرٔي ٔەزەردە تۇتمبْ ئبضبضتب تەٍَبرٌىغبْ تەرتىۋىّىسدە 

 جۇِە ضۈرىطي ئبرىطىذا ٍەر ئبٌّبلتب.
ھەلمىذە توختبٌغبْ ثوٌۇپ، ئبٔب  ضۈرە، ئىطالَ جەِىئىَىتىٕىڭ ثىرٌىه ۋە ھەِىبرٌىمي

تېّىطي ئىطالِٕىڭ زەپەر ۋە فەتىھ چۈغۀچىطىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغتۇر. ثۇٔىڭ ئۈچۈْ تۇٔجي 
ھەرىىەتتە ثىردەن ثوٌّبضٍىك ئىٍٍىتي ئىذى. ثۇ  –لەدەِذە ٍوق لىٍىٕىػي وېرەن ثوٌغبْ ضۆز 

 ئبٍەت ثۇ ھەلىمەتٕي تەوىتٍەٍذۇ:
ثىرىگە ِبش  –ٌىرىڭالر ثىٍەْ ھەرىىىتىڭالر ثىر ضۆزّىٍٕەر! ٔېّە ئۈچۈْ ۇئئي ِ» 

 (. 2« ) وەٌّەٍذۇ؟ 
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ثۇ ئبٍەتتىٓ وېَىٓ ئۇرۇظ ئىٕتىساِي ھەلمىذە توختبٌغبْ ثوٌۇپ، ھەزرىتي ِۇضب ئۆرٔىىي 
(. ثىر تەرەپتىٓ  5 – 3ئبرلىٍىك ئۇھۇد ئۇرۇغىذىىي ئىٕتىساِطىسٌىك ئىّب لىٍىپ ئۆتۈٌگەْ ) 

وەٍپىَبتٕي ئوڭػبظ، ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ  –روھي  ئۇھۇدتىٓ وېَىٓ چۈغۈپ وەتىەْ
 دېَىع ِەلطىتىذە ۋەھىٌ ِۇٔذاق دەٍذۇ:« ٍەھۇدىٍَەغّەڭالر! » ِۇھبتبپٍىرىغب 

ُغوا َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى لَِقْوِمِو يَا قَػْوـِ َِلَ تُػْؤُذوَنِِن َوَقْد تَػْعَلُموَف َأِنّْ َرُسوُؿ اللَِّو ِإلَْيُكْم فَػَلمَّا زَا
 للَُّو قُػُلوبَػُهْم َواللَُّو ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقنيَ أَزَاَغ ا

 لەۋِىگە:  ٔىڭئۆز ۋالتىذا ِۇضب) ضىٍەرٔىڭ ثۇ ھبٌىتىڭالر ( 
ئىىۀٍىىىّٕي ثىٍىپ تۇرۇپ  رەضۇٌئىڭ ضىٍەرگە ئەۋەتىەْ هللا ئي لەۋِىُ! ِېٕىڭ ا »

  گەْ ھبٌىٕي ئەضٍىتىذۇ.دې« ِبڭب ٔېّىػمب ئبزار ثېرىطىٍەر؟
ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىٕي ھىذاٍەتتىٓ هللا ر )ھەلتىٓ( ثۇرۇٌۇپ وەتىۀذىٓ وېَىٓ، ائۇال

 .( 5) لەۋِٕي ھىذاٍەت لىٍّبٍذۇ ٍوٌذىٓ چىممبْ هللا ثۇرىۋەتتي، ا
دەپ خوغخەۋەر « ئەھّەد » ثۇ ضۈرىذە رەضۇٌۇٌالھ ھەزرىتي ئىطبٔىڭ ئبغسى ئبرلىٍىك 

ۇٔبضىۋەتٍىه ثبغمب خوغخەۋەرٌەرِۇ (. ثۇ خوغخەۋەر ثىٍەْ ثىرگە وېٍەچەوىە ِ 6ثېرىٍىذۇ ) 
(. ئبٔذىٓ ضۆز ئبٌالھ داۋاضي ٍوٌىذا ئۇرۇغمب وەٌتۈرۈٌۈپ، ھەلىمىٌ  8 – 7تىٍغب ئېٍىٕىذۇ ) 

زەپەرٔىڭ، ھەلىمەتٕي وۈچ ثىٍەْ لوٌالظ ۋە ھىّبٍە لىٍىع ٔەتىجىطىذە لوٌغب وېٍىذىغبٍٔىمىٕي 
بٌالھ ثىٍەْ لىٍغبْ پبٍذىٍىك وۆرضىتىپ ئۆتىذۇ. ِبي ۋە جبْ ثىٍەْ جىھبد، ئىٕطبٕٔىڭ ئ

تىجبرىتي دەپ ضۈپەتٍىٕىذۇ. ثۇ پەلەت زەپەرٔىڭال ئەِەش، ئەثەدىٌ ضبئبدەتٕىڭّۇ ئبچمۇچي 
 (.  13 – 10ثوٌىذۇ ) 

ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئبٍىتىٕىڭ ھەزرىتي ئىطب ثىٍەْ ھەۋارىٍَىرى ئبرىطىذىىي دىئبٌوگغب 
غبٍىطىٕىڭ، لەٌجٍەرٔي ئىّبٔغب ئېچىع  ئبٍرىٍىػي، ئبٌالھ ٍوٌىذا وۆرەظ لىٍىػٕىڭ ھەلىمىٌ

ئىىۀٍىىىٕي وۆرضىتىذۇ. ھەۋارىَالر تەضەۋۋرىّىسدىىي جەڭ ئەزىّەتٍىرى ئەِەش، ئەثەدىٌ 
ھەلىمەتٕىڭ لەٌت دەۋەتچىٍىرى ئىذى. ھەزرىتي ئىطبِۇ تەضەۋۋۇرىّىسدىىي ھەرلبٔذاق ثىر 

بظ تىٕچ ٍوٌالر ثىٍەْ ئۇرۇغٕىڭ تەرەپتبرى ثوٌّىغبٔىذى. ھەۋارىَالرِۇ ئۇضتبزىغب ئوخػ
دەۋىتىٕي داۋاِالغتۇرغبْ، ئۆزٌىرىگە لبرىتىٍغبْ ھەر تۈرٌۈن جىطّبٔىٌ ئەزىَەتٍەرگە لبرغىٍىك 

» ثىٍذۈرِىگۀىذى. ئبٌالھ داۋاضىغب ٍبردەَ ثېرىػٕي ۋەدە لىٍغبْ ھەۋارىَالر، ھەلىمىٌ ثىر 
ٌىّىطىٕىڭ ِۀىطي وە« ھەۋارىٌ » ئىذى. ضۆز ثۇ ٍەرگە وەٌگۀذە « تىٕچٍىك ئەٌچىٍىرى 

ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ دەٍذۇ. « ئوۋچي » ھەلمىذە توختىٍىػمب توغرا وېٍىذۇ. راغىپ ثۇ وەٌىّە 
وەٌىّە ئۆزى ئبئىت ثوٌغبْ ئبراِي تىٍىذىّۇ ثۇ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ٌېىىٓ وەٌىّىٕي ئەرەپچە 

ز ٍىٍتىسىغب ضۆ« ھۇر » دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ئبق » ضۆز دەپ لبرىغبٔالر، ئۇٔي 
» ئەِەش، ثەٌىي « ثېٍىك ئوۋچىٍىمي » ٔىطجەت لىٍىذۇ. ھەۋارىَالرٔىڭ ئوۋچىٍىمي ئەٌۋەتتە 

ئىذى. ئبٍەت ئۇالرٔىڭ ثۇ ضبٍىذە غبٌىپ وەٌگۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ. « لەٌت ئوۋچىٍىمي 
ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕىڭ دېگۈدەن ئېغىس جبزا، ئەزىَەتىە ئۇچرىغبٍٔىمي، ثەزىٍىرىٕىڭ 

ّطىسٌىه ثىٍەْ لەثىھ ئۇضٍۇپتب ئۆٌتۈرۈٌگۀٍىىي ثىسگە ِەٌۇَ. غۇٔذالتىّۇ، غبٌىپ رەھى
دېگەْ ٍەردىٓ لبرىغبْ وىػىٕىڭ، غبٌىجىَەت ۋە « ٔەزەر تبغال » وەٌگۀىذى. ئبٌالھ 
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ِەغٍۇثىَەتىە ثەرگەْ ِۀىطي ثبغمىالرٔىڭىىذىٓ پەرلٍىك ثوٌىذۇ. ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئبٍىتي، 
 لمىذىىي ئبخىرلي ضۆزىّىس ثوٌطۇْ:   ثىسٔىڭّۇ ثۇ ضۈرە ھە

ِإََّل  يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا أَْنَصاَر اللَِّو َكَما قَاَؿ ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ لِْلَحَوارِيّْنَي َمْن أَْنَصارِي
ْسَرائِيَل وََكَفَرْت طَائَِفٌة فَأَيَّْدنَا الَِّذيَن اللَِّو قَاَؿ اْلََْوارِيُّوَف َْمُْن أَْنَصاُر اللَِّو َفَآَمَنْت طَائَِفٌة ِمْن َبِِن إِ 

 َآَمُنوا َعَلى َعُدوِّْىْم فََأْصَبُحوا ظَاِىرِينَ 

 :دىِٓەرٍەِٕىڭ ئوغٍي ئىطب ھەۋارىَۇٔالرخۇددى ئۆز ۋالتىذا ّىٍٕەر! ۇئئي ِ
ەپ د«  ثوٌىذۇ؟ ٍبردەِچيِبڭب ثبرٌىمي ثىٍەْ وىٍّەر  ٍۈزٌۀگەْ ٍوٌذا لبهللا ا » 

 ھەۋارىَۇٔالر:  بٔذا،ضورىغ
هللا اەپ جبۋاپ ثەرگىٕىگە ئوخػبظ، ضىٍەرِۇ د«  ٍبردەِچىٍىرىّىس ٍوٌىٕىڭ خبٌصهللا ثىس ا »

  !ٌۇڭالروٕىڭ ٍبردەِچىٍىرى ثٍوٌى
 .ئىّبْ ئېَتتي، ٍۀە ثىر تبئىپە وبپىر ثوٌذى) ئۇٔىڭغب ( ئىطرائىً ئەۋالدىذىٓ ثىر تبئىپە 

ۆز دۈغّۀٍىرىگە لبرغي تۇرۇغىذا ٍبر ـ ٍۆٌەوتە ّىٍٕەرگە ئۇالرٔىڭ ئۇئِغۇٔىڭ ثىٍەْ ثىس 
 .( 14) ّىٍٕەر غبٌىت ثوٌذى ۇئثوٌذۇق، غۇٔىڭ ثىٍەْ ِ

 
 

 جۇِۇئە ضۈرىطي

 
ِودىٍىٕىڭ ئىٕطبٍٔىك تبرىخىذىىي « وەڭ وۆٌەٍِىه تەرثىَە » ضۈرىگە جۇِۇئە ئىطّي، 

ثىر ٍەرگە جەَ ئەڭ ئۇتۇلٍۇق ئۆرٔىىىٕي تەغىىً لىٍغبْ ۋە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىجتىّبضي ) 
ثوٌىػي ( ثوٌغبْ، ھەِذە وۈٔىّىسدىّۇ داۋاٍِىػىۋاتمبْ جۈِە ٔبِىسى ھەلمىذە ٔبزىً ثوٌغبْ 

 :تۆۋۀذىىي ئبٍەتىە ئبضبضەْ ثېرىٍگەْ
ٔي هللا ئي ِۇئّىٍٕەر جۈِە وۈٔي جۈِە ٔبِىسىغب ئەزاْ ئېَتىٍطب، ئېٍىُ ـ ضېتىّٕي لوٍۇپ  »

ب ۋە جۈِە ٔبِىسىٕي ئبدا لىٍىػمب( ئبٌذىراپ ٍبد ئېتىػىە )ٍۀي جۈِە خۇتجىطىٕي ئبڭالغم
ئەگەر ) ٍبخػىٍىك ثىٍەْ ِۀپەئەت ئبرىطىذىىي پەرلٕي ( ثىٍطەڭالر، ثۇ ضىٍەر   ثېرىڭالر،

 (. 9« ) ئۈچۈْ تېخىّۇ ٍبخػىذۇر 
ضۈرە ٔبزىً ثوٌغبْ ِەزگىٍٕي ئېٕىك ھبٌذا ئوتتۇرىغب لوٍۇظ لېَىٓ. ثۇ ِەضىٍىذىىي پەرلٍىك 

ئبٍەتٕىڭ جۈِە ٔبِىسىٕي پەرز لىٍغبْ ئبٍەت دەپ  – 9ۇرىغب چىمىػي، لبراغالرٔىڭ ئوتت
چۈغۈٔۈغتىٓ وېٍىپ چىمّبلتب. ھبٌجۇوي ئبٍەتٕىڭ ئۇضٍۇثي، جۈِە ٔبِىسىٕىڭ ثۇ ئبٍەت ٔبزىً 
ثوٌۇغتىٓ ثۇرۇّٔۇ لىٍىٕىۋاتمبٍٔىمىغب داالٌەت لىٍىذۇ. تبرىخىٌ رىۋاٍەتٍەرِۇ ثۇ ھەلىمەتٕي 

، جۈِە ئەزإٔىڭ ئۇزۇٔذىٓ « ِإَذا نُوِديَ » غمب ئبٍەتٕىڭ ثېػىذىىي تەضتىمالٍذۇ. ئۇٔىڭذىٓ ثب

 .ثۇٍبْ ئولۇٌۇپ وېٍىٕگۀٍىىىٕي ثىٍذۈرىذۇ

ئبٍەتٍىرىٕىڭ ئىىىي پەرلٍىك ِەزگىٍذە  – 11 – 9ئبٍەتٍىرى ثىٍەْ  – 8 – 1ضۈرىٕىڭ 
ي ثۆٌۈِٕي ئەثۇ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ئېھتىّبٌغب ٍېمىٓ. ٌېىىٓ ِەزِۇْ ٔەزەرگە ئېٍىٕغبٔذا، ئبٌذىٕم
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ھۇرەٍرە رىۋاٍىتىگە ئبضبضەْ خەٍجەرٔىڭ فەتىھ لىٍىٕىػىغىچە ئبرلىغب تبرتىذىغبْ لبراغٕي 

ٍەھۇدىٌ ِۇٔبضىۋەتٍىرى ٔبھبٍىتي  –ئبٍەتٍەر، ِۇضۇٌّبْ  – 6ۋە  - 5لوٌٍىّبٍذۇ. چۈٔىي 

ئۈچۈْ ٍىٍذىىي خەٍجەر فەتھي ثۇ ضۈرە  – 7لوٍۇق ثوٌغبْ ثىر ِەزگىٍگە داالٌەت لىٍّبلتب. 
ٔبھبٍىتي وېَىٕىي ثىر ِەزگىٍذۇر. ٔبزىً ثوٌۇظ تبرىخي، ِەدىٕىذىىي ئبخىرلي ٍەھۇدىٌ 
لەثىٍىطي ثوٌغبْ ثۀي لۇرەٍسأىڭ ِەدىٕىذىٓ ھەٍذەپ چىمىرىٍىع ِەزگىٍىگە توغرا 

 .وەٌّەٍذۇ
ثۇ ئەھۋاٌذا پەرلٍىك زاِبٔالردا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي لوثۇي لىٍغبْ ۋالتىّىسدىّۇ، ضۈرىٕىڭ 

 .ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ دەپ لبراظ ِۇۋاپىك – 4ٍبوي  - 3ەر ئىىىي ثۆٌىىىٕي ھىجرەتٕىڭ ھ
ضۈرىٕي ضەف ضۈرىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىع ئەڭ ِۇۋاپىك. ضەف ضۈرىطىذە ئۇرۇظ 
دائىرىطىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئىٕتىساَ ِەضٍىطي، ثۇ ضۈرىذە ٔبِبز دائىرىطىذە تەورار تىٍغب 

پ ئېڭىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈظ ئۈچۈْ ئۇالرٔي جبِىذە، جۈِەدە، ئېٍىٕغبْ. ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ضە
 .جبِبئەت ثىٍەْ ثىرٌىىتە جەَ لىٍىػٕىڭ زۆرۈرٌىىي تېخىّۇ چوڭمۇر ھېص لىٍىٕغبْ

« ٍەھۇدىٍَىػىػتىٓ ھەزەر ئەٍٍەڭالر! » جۈِە ضۈرىطىٕىڭ ئبٔب تېّىطي، ِۇضۇٌّبٔالرغب 
ظ ۋە ھبٍبتىغب تەدثىمالظ ئبگبھالٔذۇرۇغىٕي ئەضىەرتىع ثوٌۇپ، تەۋراتٕي ٍەتىۈزۈ

» ِەضئۇٌىَىتي ثېرىٍگەْ، ثىراق ثۇ ِەضئۇٌىَەتٕي ئبدا لىٍّىغبْ ٍەھۇدىَالرٔىڭ ئەھۋاٌي، 
 .ئوخػىتىٍغبْ« وىتبة ٍۈوٍۀگەْ ئېػەوٍەرگە 

َس َمَثُل اْلَقْوـِ الَِّذيَن  َمَثُل الَِّذيَن ُْحُّْلوا التػَّْورَاَة ُّتَّ َلَْ َٗمِْمُلوَىا َكَمَثِل اْلَِْماِر َٗمِْمُل َأْسَفارًا بِئْ 
بُوا بَِآيَاِت اللَِّو َواللَُّو ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِمنيَ   َكذَّ

تەۋراتٕي ٍەتىۈزۈظ ِەضئۇٌىَىتي ثېرىٍىپ، ئۇ ِەضئۇٌىَەتٕي ئبدا لىٍّىغبٔالرٔىڭ ھبٌي  »
ثوٌغبْ (  ٕىڭ لىّّىتىذىٓ ثىخەۋەروىتبثخۇددى وىتبة ٍۈوٍۀگەْ ) ئەِّب دۈِجىطىذىىي 

ٔىڭ ئبٍەتٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍغبْ لەۋِٕىڭ ِىطبٌي ٔېّىذېگەْ ٍبِبْ! هللا ائېػەوىە ئوخػبٍذۇ. 
 (. 5« ) زاٌىُ لەۋِٕي ھىذاٍەت لىٍّبٍذۇ هللا ا

ئەضٍىذە ثۇ، لۇرئبٔغىّۇ ٍۇلىرىذىىىگە ئوخػبظ ِۇئبِىٍىذە ثوٌىذىغبٔالرغب ثىر 
تىٓ وىتبثۋەھىَٕىڭ تۇٔجي ِۇھبتبثٍىرىٕىڭ ئبگبھالٔذۇرۇغتۇر. ضۈرىٕىڭ وىرىع لىطّىذا، لۇرئبْ 

الرٔىڭ وىتبث(. ثۇ ئبرلىٍىك  2ِەھرۇَ ) ئۇِّي ( ئىىۀٍىىىٕي ئەضىەرتىػٕىڭ ضەۋەثىّۇ ثۇ ) 
ھبٌغب چۈغۈپ « طىس وىتبثئەِّب  ،وىتبۋى ثبر» ئەڭ ِۇلەددىطىگە ئېرىػىۀذىٓ وېَىٓ، 

ئبغذۇرۇپ ئبگبھالٔذۇرىذۇ. ثۇ  لېٍىػتەن خەتەرٌىه ئەھۋاٌغب ِۇئّىٍٕەرٔىڭ دىممەت ٔەزرىٕي
 :ئبرلىٍىك ئۈِّەتي ِۇھەِّەدوە

ثېرىٍذى. ثۇ ِەضئۇٌىَەتٕي، پەلەتال  لۇرئبْ ۋەھىَٕي ٍەتىۈزۈظ ِەضئۇٌىَىتي ضىٍەرگە »
لۇرئبٕٔىڭ ۋارالٍىرىٕي لوٌۇڭالردا تۇتۇظ ثىٍەْ، ئۆٍۈڭالردا، ئىػىبپٍىرىڭالردا، تەوچىٍەرگە 

وٌّبٍطىٍەر. ثۇ ِەضئۇٌىَەتٕي لۇرئبٕٔىڭ ٌەثسىٕي ٍبدا ئېٍىع لوٍۇپ لوٍۇظ ثىٍەْ ئبدا لىٍغبْ ث
ثىٍۀال ئبدا لىٍغبْ ثوٌّبٍطىٍەر. ثۇ ِەضئۇٌىَەتٕي لۇرئبٕٔي ئبٌتۇْ ھەي ثىٍەْ ٍېسىپ، 
ئۆٍۈڭالرٔىڭ تبٍِىرىٕي ثېسەظ ثىٍەْ ئبدا لىٍغبْ ثوٌّبٍطىٍەر. ثۇ ِەضئۇٌىَەتٕي ئبدا لىٍىػٕىڭ 

ٕىڭ / تۇرِۇغٕىڭ ئىچىگە ئېٍىپ وىرىع ۋە لۇرئبْ ئەڭ چوڭ غەرتي لۇرئبٕٔي ھبٍبت
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وۆرضەتّىطي ثىٍەْ ٍبغبغتۇر. ئەگەر ثۇٔذاق لىٍّىطبڭالر، ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ تەۋراتمب لىٍغبْ 
ِۇئبِىٍىطىٕي ضىٍەر لۇرئبٔغب لىٍغبْ ثوٌىطىٍەر. ثۀي ئىطرائىً تەۋراتمب ثوٌغبْ ِەضئۇٌىَىتىٕي 

ىٍەرِۇ لۇرئبٔغب ئۀەغۇٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍطبڭالر، ضىٍەرِۇ ئبدا لىٍّىغبٍٔىمتىٓ ٍەھۇدىٍَەغتي. ض
 .دېّەوتە« ٍەھۇدىٍَىػىطىٍەر! 

تۆۋۀذىىي ئبٍەتتە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھەپتىٍىه ٍىغىٍىػمب لبتٕىػىػٕي، ھەر لبٔذاق ِبددىٌ 
 .پبٍذىغب ضېتىۋېتىػىە ثوٌّبٍذىغبٍٔىمي تەوىتٍۀگەْ

ِدَي لِلصَََّّلِة ِمْن يَػْوـِ اْلُُْمَعِة فَاْسَعْوا ِإََّل ذِْكِر اللَِّو َوَذُروا اْلبَػْيَع يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا نُو 
ٌر َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم تَػْعَلُموفَ   َذِلُكْم َخيػْ

ٔي هللا ا ئي ِۇئّىٍٕەر! جۈِە وۈٔي جۈِە ٔبِىسىغب ئەزاْ ئېَتىٍطب، ئېٍىُ ـ ضېتىّٕي لوٍۇپ »
( ئبٌذىراپ  ٕي ئبڭالغمب ۋە جۈِە ٔبِىسىٕي ئبدا لىٍىػمبٍۀي جۈِە خۇتجىطى ٍبد ئېتىػىە )

ثېرىڭالر، ئەگەر ) ٍبخػىٍىك ثىٍەْ ِۀپەئەت ئبرىطىذىىي پەرلٕي ( ثىٍطەڭالر، ثۇ ضىٍەر 
 (. 9« ) ئۈچۈْ تېخىّۇ ٍبخػىذۇر 

ٍەھۇدىَالرٔىڭ غۀجە وۈٔي ھىٍىطىٕىڭ ئبضتىذا ٍبتمبْ دۇَٔبغب ثېرىٍىپ وېتىع ئىٍٍىتي، 
ئبٍەتتە ئۈضتي ٍېپىك ھبٌذا ئىّب لىٍىٕغبٔذەن تۇٍغۇ ثېرىذۇ وىػىگە. ثۇٔىڭ تەوتىذە  تۆۋۀذىىي

ئبٌالھ لب ثوٌغبْ ئىػۀچطىسٌىه ٍبتّبلتب. « ثىردىٕجىر رىسىك ثەرگۈچي خەٍرىٍىه زات » 
 .تۇر«ئىػۀچ لىٍىع » ٔىڭ ئەخاللي ٔولتىذىىي ِۀىذاظ ضۆزى «ئىّبْ » ھبٌجۇوي، 

ٌر ِمَن اللَّْهِو َوِمَن َوِإَذا رََأْوا ُِتَارَ  َها َوتَػرَُكوَؾ قَاِئًما ُقْل َما ِعْنَد اللَِّو َخيػْ ًة َأْو َْلًْوا انْػَفضُّوا ِإلَيػْ
ُر الرَّازِِقنيَ   التَّْجارَِة َواللَُّو َخيػْ

ئەِّب ئۇالر ثىرەر تىجبرەت ِۀپەئەتىٕي ٍبوي تبِبغبٔي وۆرگۀذە، ضېٕي ئۆرە تۇرغبْ  »
 :غب )ٍۀي تىجبرەتىە( ٍۈگۈرىذۇ. )ئۇالرغب( ئېَتمىٕىيپېتىڭ تبغالپ، ئۇٔىڭ

ٔىڭ دەرگبھىذىىي ٔەرضە )ٍۀي ضبۋاة ۋە ٔېّەت( تبِبغبدىٓ ۋە تىجبرەتتىٓ هللا ا
 (. 11« ) ثىردىٕجىر ئەڭ ٍبخػي رىسىك ثەرگۈچىذۇر هللا اٍبخػىذۇر، 

 
 

 ثەٍَىٕە ضۈرىطي

 
ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ئېٕىك ۋە روغەْ دەٌىً » ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ  – 1ضۈرە، 

 ثەٍَىٕە وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ:
غېرىه لوغۇغٕي ئەھٍي وىتبثتىٓ )ٍۀي ٍەھۇدىَالر ۋە ٔبضبراالردىٓ( وبپىر ثوٌغبٔالر ۋە » 

وەٌگۀگە لەدەر وۇفرىذىٓ ) ثەٍَىٕە ( ئۆزٌىرىگە روغەْ دەٌىً  ئۆزىگە ئبدەت لىٍىۋاٌغبٔالر،
 .( 1« )  ئبٍرىٍغۇچي ثوٌّىذى
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ثەٍَىٕە ثۇ ٍەردە ٔولۇي ھبٌذا ِۇئەٍَەْ ثىر دەٌىٍٕي وۆرضەتّەٍذۇ. ثۇ ٍەردە  –ەي ئ
ٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ. وېَىٕىي ئبٍەتتىٓ ثۇ «ھەر دەٌىً » روغۀذىٓ ِەلطەت، ثۇ ھەلتىىي 

 ئىىۀٍىىىٕي وۆرىّىس. « رىطبٌەت » دەٌىٍٕىڭ 
ەضۇٌۇٌالھمب ٔىطجەت لىٍىٕغبْ ثىر ثەزى ِۇضھبثالردا ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ٍەر ئبٌغبْ ثوٌطىّۇ، ر

 دەپ ئبتبٌغبْ ) ِۇضٍىُ ۋە ثۇخبرى (. « ٌەَ ٍەوۇٔىٍٍەزىٕە وەفەرۇ » رىۋاٍەتتە 
 ضۈرە ٍۀە لەٍَىّە ٍبوي ثەرىََە دەپّۇ ئبتبٌغبْ.

ضۈرە ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي، ئۇٔىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىغب 
، ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي لبراغٕي رەت لىٍىذۇ. گەرچە دەالٌەت لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ

ضۈرە لىطمب ثوٌطىّۇ، ئبٍەتٍىرىٕىڭ ئۇزۇٍٔىمي ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەرٔىڭ 
ئبالھىذىٍىىي ثىٍەْ ثىردەوٍىىىە ئىگە. ھەزرىتي ئوضّبٔغب ٔىطجەت لىٍىٕغبْ تەرتىپتە، ضۈرە 

جۇِۇئە ضۈرىٍىرى ئبرىطىذا ٍەر ئبٌغبْ.  –ىذە تبالق ھەغر؛ ئىجٓ ئبثجبش تەرتىۋ –تبالق 
تبالق ضۈرىطىٕىڭ ثەٍَىٕەدىٓ ئەڭ ئبز ثىر ٍىً وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىك ئېھتىّبٌي وۈچٍۈن. 

ٍىٍي رەثىئۇٌئەۋۋەي ئېَىذىٓ  – 4ثەٍَىٕە ضۈرىطىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ِەزگىٍي ھىجرەتٕىڭ 
ٍىٍي  – 4ب لىٍىٕغبْ ثۀي ٔبدىر، ھىجرەتٕىڭ ثۇرۇْ. چۈٔىي، ثۇ ضۈرىٕىڭ ثىرىٕچي ئبٍىتىذە ئىّ

رەثىئۇٌئەۋۋەي ئېَىذىٓ ثۇرۇْ ِۇھبضىرىگە ئېٍىٕغبٔىذى. غۇٔذاق ثوٌىػىغب لبرىّبً، ثەٍَىٕە 
ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىغب تىسىٍغبْ تبالق ضۈرىطىٕي، ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثي ثوٌغبْ ۋەلەدىٓ ِەٌۇَ 

ٍىٍي  – 6ىٍىغب تىسىػمب ثوٌىذۇ. ثۇٔىڭ ٍ – 5ثوٌغبٔذەن، ئەڭ ثبٌذۇر ثوٌغبٔذا ھىجرەتٕىڭ 
 ھەغر ضۈرىطي ئبرىطىذا ٍەر ئبٌّبلتب. –ثوٌۇظ ئېھتىّبٌٍىمىّۇ ثبر. ثىسٔىڭ تەرتىۋىّىسدە جۇِۇئە 

ٍىٍي، ٍەھۇدىَالر توختىّبً ۋەلە چىمىرىپ تۇرغبْ ٍىً  – 4ضۈرە ٔبزىً ثوٌغبْ ھىجرى 
ەن، رەضۇٌۇٌالھ ھىجرەتتىٓ وېَىٓ دەپ ئبتبٌغبْ ھۆججەتتە وۆرضىتىٍگۀذ« ۋەضىمە » ئىذى. 

ٍەھۇدىٌ لەثىٍىٍىرى ثىٍەْ لىٍغبْ وېٍىػىّگە، وېٍىػىُ تەرەپتبرٌىرىذىٓ ثىرى ثوٌغبْ لەثىٍىٍەر 
ثىردىٓ خىَبٔەت لىٍىػمبٔىذى. ثۇ ضۈرە ٔبزىً ثوٌۇغتىٓ ئىٍگىرى ثۀي ٔبدىر وېٍىػىّگە  –ثىر 

ەت ۋە روغەْ دەٌىٍٍەرگە لبرىّبضتىٓ، خىَبٔەت لىٍغبْ ثوٌۇپ، ئۇالر ئۆزٌىرىگە ٍەتىەْ ھەلىم
 ئىٕىبر لىٍىػٕي تبٌٍىغبٔىذى.   

ٔىجبدٌىك، » ضۈرە دەٌىً ۋە ئىّبْ ئبرىطىذا ثىۋاضتە ثىر ِۇٔبضىۋەت لۇرىذۇ. ضۈرىذە 
پىػمەدەَ ۋە ضبثىك ثوٌغۇچىغب ئبئىت ئەِەش، ئەوطىچە ھەلىمەتىە ضبدىك ثوٌغۇچىغب ئبئىتتۇر 

 لىٍىٕغبْ.دېگەْ ھەلىمەتٕي ئبٔب تېّب « 
، ِەدىٕە ٍەھۇدىٍَىرى ئىذى. گەرچە ئۇالر ۋەھىٌ ۋە وىتبةضۈرىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئەھٍي 

ٔۇثۇۋۋەت ھەلىمىتىگە ئىّبْ ئېَتمبْ ثوٌطىّۇ، ئبخىرلي ۋەھىٌ ۋە ئبخىرلي ٔەثىگە ئىّبْ 
ىىالر ئېَتّىذى. ئۇالر ثۇٔىڭ ثىٍۀال لبٌّبضتىٓ، ٍۀە ۋەھىٌ ۋە ٔۇثۇۋۋەتٕي ئىٕىبر لىٍغبْ ِۇغر

ثىٍەْ ثىر ضەپتە تۇردى. ٍۀە وېٍىپ، ثۇٔي ھەلىمەتٕىڭ روغەْ دەٌىٍٍىرى ئۆزٌىرىگە ٍېتىپ 
وەٌگۀذىٓ وېَىٓ لىٍذى. ھبٌجۇوي، ئۇالر ئىٍگىرى ٍېمىٕذا وېٍىذىغبْ ثىر ٔەثي ئبرلىٍىك 

(. ھەلىمەت،  89ِۇغرىه ئەرەپٍەرٔىڭ ئەدىۋىٕي ثېرىذىغبٍٔىمىٕي داۋا لىٍغبٔىذى ) ثەلەرە، 
ېٕىك ۋە روغەْ دەٌىٍٍىرى ثىٍەْ ئوتتۇرىغب چىممبٔذا. ھەضەتخورٌىمي ضەۋەثىذىٓ ھەلىمەتٕي ئ

 (.  109ئىٕىبر لىٍىپ ئبزدى ) ثەلەرە، 
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ٍىرى ۋە ئۆزىگە وەٌگەْ وىتبثئەھٍي ِۇغۇٔذاق لىٍىع ئبرلىٍىك ئۆزىٕىڭ  وىتبة
ىٌ ۋەلە ئبرلىٍىك، ئەٌچىٍەرگىّۇ ئىػۀّەٍذىغبٍٔىمىٕي ٔبِبٍەْ لىٍغبٔىذى. ضۈرە ثۇ تبرىخ

تەثىئي ثىر تەٌەپٕي ئوتتۇرىغب لوٍىذۇ: ئىٍگىرىىي ۋەھىَگە ثوٌغبْ ئىتبئەت داۋاضىٕىڭ 
ئىطپبتي، ئەٌچىٍەر زۀجىرىٕىڭ ئبخىرلي ھبٌمىطىغب ئىّبْ ئېَتىػتب ئەڭ ئبٌذىذا ثوٌۇغتۇر. 

 ھبٌجۇوي، ئۇالر ِۇغرىىالردىّٕۇ وېَىٓ لبٌذى.  

( َوَما أُِمُروا ِإَلَّ لِيَػْعُبُدوا 4تُوا اْلِكَتاَب ِإَلَّ ِمْن بَػْعِد َما َجاَءتْػُهُم اْلبَػيػَّْنُة )َوَما تَػَفرََّؽ الَِّذيَن أُو 
يَن ُحنَػَفاَء َويُِقيُموا الصَََّّلَة َويُػْؤتُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَّْمِة )  (5اللََّو ُُمِْلِصنَي َلُو الدّْ

ىگە روغەْ دەٌىً وەٌگۀذىٓ وېَىٕال ئىختىالپ پەلەت ئۆزٌىر وىتبة ثېرىٍگۀٍەر» 
هللا اثەٌگىٍەظ ھولولىٕىڭ پەلەت ، دىٓ ىػمبىٍل  خبٌىص ئىجبدەتىاللهللا لىٍىػتي. ئۇالر پەلەت ا

/  ئىجبدەتخبش ئىىۀٍىىىگە ئىّبْ ئېَتىپ، ثبتىً ثوٌغبْ ھەر ٔەرضىذىٓ ٍۈز ئۆرۈغىە، ىال ل
ىػمب ۋە تېخىّۇ وۆپەٍتىع ئۈچۈْ ثېرىٍىػي وېرەن ، زاوبت / پبوٍىٕلىٍىػمب ٔبِبزٔي الٍىمىذا ئبدا

) ٔبِبز، زاوبت (  ئەثەدىٌ لىّّەتٍەر ضىطتېّىطىذۇر /ثۇٍرۇٌذى. ئۀە غۇالر  ثوٌغبٕٔي ثېرىػىە
 (. 5 – 4« ) توغرا دىٕذۇر 

ٔۇرغۇْ ِۇغرىه ئىّبْ ئېَتىپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىذا ٍەر ئبٌغبٔذا، ئۇالر ٔىجبدٌىمٕي 
 لەتتىٓ ئىسدىّەً، پىػمەدەٍِىه ۋە ضبثىك ثوٌۇغتىٓ ئىسدىگۀىذى. تەضٍىّىَەت ۋە ضبدا

 ضۈرە ثۇ ئىجرەت ئۈضتىذىٓ ھەر دەۋر ۋە ھەر ِۇھبتبثمب: 
ھەلىمەت ھەر دەۋر ۋە ِبوبٔذا پەرلٍىك تىٍالر، پەرلٍىك ئۇضۇي ۋە ئۇضٍۇثالر ثىٍەْ لبٍتىذىٓ 

ئبئىت ثوٌّىغبٍٔىمي « ثىسگە » ئۆزىٕي ٔبِبٍەْ لىٍىذۇ. ھەلىمەتٕىڭ ٍېڭي تەجەٌٍىطىٕي پەلەت 
ٍبوي ثۇ جەھەتتە پىػمەدەَ ثوٌغبٍٔىمىّىس ئۈچۈْ رەت لىٍىع، ثۇ ضۈرىٕىڭ وبھىػىغب ئۇچراظ 
دېگۀٍىىتۇر. ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئبٍەتٍىرىذە، غېرىه لوغۇغٕي تۇرِۇظ ئبدىتىگە 

. ئىّبْ ئېَتمبْ ( 6دەپ ضۈپەتٍىٕىذۇ ) « ِەخٍۇلالرٔىڭ ئەڭ زىَبٍٔىمي » ئبٍالٔذۇرىۋاٌغبٔالر 
دەپ « ِەخٍۇلبتٕىڭ ئەڭ ٍبخػىطي » ۋە ئىّبٔىغب ِبش ھبٌذا ثىر ھبٍبت ٍبغىغبٔالر 

 (.  7تؤۇغتۇرۇٌىذۇ ) 
ِەخٍۇلبتٕىڭ ئەڭ ٍبخػىٍىرى ثوٌغبْ ئىّبْ ۋە ضبٌىھ ئەِەي ئىگىٍىرىگە، رەثجي ثىٍەْ 

تەرەپٕي ئۆز ٌىمٕىڭ تەن تەرەپٕي ئەِەش، ھەر ئىىىي «ِەِٕۇْ » ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋەتتە 
 ئىچىگە ئبٌىذىغبٍٔىمي ئەضىەرتىٍىذۇ:

 .( 8« )  تىٓ ِەِٕۇْ ثوٌىذۇهللا ۇ، ئۇالرِۇ ائۇالردىٓ رازى ثوٌىذهللا ا»
 
 

 ھەغر ضۈرىطي

 
» ئبٍىتىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئبخىرەتىە ِۇٔبضىۋەتٍىه ھبٌذا ئىػٍىتىٍگەْ  – 2ضۈرىگە، 

ەٌىّىطي ئىطىُ لىٍىپ لوٍۇٌغبْ. و« ھەغر » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ٍىغىع، جەَ لىٍىع 
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ئۇرۇٔۇظ، لوزغىٍىع، ئىطَبْ وۆتۈرۈظ » ِەزوۇر وەٌىّە ثۇ ٍەردە ۋەلەگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ھبٌذا 
 ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ.« 

 تىسِىسى رىۋاٍەت لىٍغبْ ثىر ھەدىطتە  ضۈرە ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 
ثۀي ٔبدىر » ثىٓ جۇثەٍرٔي  ئىجٓ ئبثجبضٕىڭ، ِەزوۇر ضۈرىٕي ھەغر دەپ ئبتىغبْ ضەئىذ

دەپ ئبتىػي ھەلمىذە ٔەضىھەت لىٍغبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌّبلتب ) ثۇخبرى (. ئىجٓ « ضۈرىطي 
ئبثجبضٕىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ثۇٔذاق دېگۀٍىىي وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ. ئەضٍىذە ثۇ ثىر ئېتىراز 

ي ثۇ ئىطىّٕىڭ ضۈرىٕىڭ ئىطّىگە لبرىتىٍّبضتىٓ، ثەٌى« ھەغر » ثوٌۇپ، ثۇ ئېتىراز ضۈرىٕىڭ 
ِەزِۇٔي ۋە ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثىٕي ثىٍّەٍذىغبْ وىػىٍەر تەرىپىذىٓ خبتب چۈغۈٔۈپ لېٍىع 
ئېھتىّبٌي ٔەزەردە تۇتۇٌغبْ. ثۇ ضۈرىٕىڭ ئىطّي ضۈپىتىذە ِەغھۇر ثوٌغبْ ھەغر، وەڭ دائىرىذە 

ِەش. ئەوطىچە لوثۇي لىٍىٕغبْ لىَبِەتتىىي لبٍتىذىٓ تىرىٍىػٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ھەغر ئە
رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ثېتىُ تۈزۈگۀٍىىىگە لبرىّبضتىٓ، ئىطَبْ وۆتۈرگەْ ٍەھۇدىٌ لەثىٍىطي ثۀي 

 دۇر. «ھەغر » ٔي ثىٍذۈرىذىغبْ «ئىطَبٔي » ٔبدىرٔىڭ 
ضۈرە ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ئىجٓ ئبثجبش لوٍغبْ ئىطىُ ۋە ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي ٔەزەرگە 

ٍىٍي ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌّبلتب. ثۇ تبرىختب ثۀي ٔبدىر  – 4ئېٍىٕغبٔذا، ضۈرىٕىڭ ھىجرى 
ٍىً  600ٍىطي ثۇ راٍۇٔغب ٍەھۇدىٍَىرى ِەدىٕىذىٓ ضۈرگۈْ لىٍىٕغبٔىذى. ثۇ ٍەھۇدىٌ لەثى

 ،. ثۀي ٔبدىرا ھەزرىتي ِۇضب دەۋرىذە وەٌگەْ، ٍۀە ثىر رىۋاٍەتىە لبرىغبٔذئىٍگىرى
رۇْ جەِەتىذىٓ وەٌگەْ ثوٌۇپ، ِەدىٕىٕىڭ ٍېسا ئىگىٍىه ئۆٌىّبٌىرى ئۆز ئىچىذىٓ چىممبْ ھب

ئىػٍىرى ثۇالرٔىڭ ِؤۇپوٌٍىمىذا ئىذى. ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثىّۇ ثۇ ِەضىٍە ثىٍەْ 
 ِۇٔبضىۋەتٍىه. 

ٔۇر ضۈرىطي ئبرىطىغب  –ضۈرە ھەزرىتي ئوضّبٔغب ٔىطجەت لىٍىٕغبْ تەرتىپتە ثەٍَىٕە 
ىغبْ. چۈٔىي ٔۇر ضۈرىطي، ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثىذىٓ ِەٌۇَ تىسىٍغبْ. ثۇ تىسىٍىع توغرا ثوٌّ

ٍىٍىذا ٔبزىً  – 3ثوٌغبٔذەن، ثەٍَىٕە ضۈرىطىذىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبْ. ٔۇر ضۈرىطي ھىجرى 
ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ. ئىجٓ ئبثجبش  – 4ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ثوٌۇپ، ثەٍَىٕە ضۈرىطي ھىجرى 

رىطىذا ٍەر ئبٌغبْ. ثۇ تەرتىپ ئبٌذىٕمىطىغب ئەھساة ضۈرىطي ئب – ئبٌىئىّراْتەرتىۋىذە 
ضۈرىطي ثىٍەْ ئەھساپ ضۈرىطىٕىڭ ٔبزىً  ئبٌىئىّراْلبرىغبٔذا تېخىّۇ توغرا ئەِەش. چۈٔىي 

ِۇٔبفىمۇْ ضۈرىطي  –ثىسٔىڭ تەرتىۋىّىسدە ثەٍَىٕە ضۈرە، ثوٌۇظ تبرىخي ئوخػبغّبٍذۇ. 
 ئبرىطىذا ٍەر ئبٌّبلتب.

طي ەدىٕىذىىي ٍەھۇدىَالر ثىٍەْ ثىر ئىتتىپبق ئەھذىٕبِىھىجرەتتىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ، ِ
زەپىرىذىٓ وېَىٓ ِەدىٕە ٍەھۇدىٍَىرىذىٓ ثىر لىطّي،  ) ضەھىپە ( تۈزۈغىەْ. ثەدىر

 ئېٕىك ثوٌغبْوېٍىػي » ئۆزٌىىىذىٓ رەضۇٌۇٌالھٕي تەۋراتتب غبٌىپ دەپ ضۈپەتٍۀگەْ 
ىٓ ئۇھۇدٔي ِەغٍۇثىَەت دەپ ٔىڭ دەي ئۆزى ئىىۀٍىىىٕي جبوبرٌىذى. ٌېى« پەٍغەِجەر 

 ثۀي ٔبدىر، لبراپ ٔبٔىورٌۇق لىٍىػي، ئۇالرٔىڭ وۈچىە چولۇٔغبٍٔىمىٕي ئبغىبرىالپ لوٍذى.
ئەھذىٕبِىگە ئۇالر تۈزۈٌگەْ ئەھذىٕبِىگە خىالپٍىك لىٍىپ، لۇرەٍع ثىٍەْ ئىتتىپبق تۈزۈغتي. 

بْ خۇْ ثەدىٍىٕي ضەۋەثىذىٓ ئوتتۇرىغب چىممي بضەْ، ثىر ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ضەھۋۀٍىىئبض
تۆٌەغىە رىئبٍە لىٍّىذى. ثۇٔىڭ ثىٍۀال لبٌّبً، رەضۇٌۇٌالھمب ضۈٍمەضت لىٍّبلچي ثوٌۇغتي. 
ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب رەئىطي وبئبة ثىٓ ئەغرەپ رەضۇٌۇٌالھٕي لبرىالظ ھەرىىىتىٕي ثبغٍىغبْ 
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ەن، ثوٌۇپ، ِەوىىٍىه ِۇغرىىالرٔي ِەدىٕىذىىي ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي وۈغىۈرتىىٕي ئبزد
ئىطالَ جبِبئىتي ئىچىذىىي ئەڭ ھۆرِەتٍىه ئبٍبٌالرٔي وەِطىتىذىغبْ ئبغك غېئىرٌىرىٕي 

 ٍبزغبْ. ٔەتىجىذە ٍېپىك غەوىٍذىىي ثىر ھەرىىەت ثىٍەْ جبزاالٔذى.  
ئۇالرٔىڭ ثۇ خىَبٔىتي ضەۋەپىذىٓ رەضۇٌۇٌالھ، ئۇالرغب ئىىىي ٍوٌذىٓ ثىرٔي تبٌالغٕي 

ذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌىذىغبْ ثىر ئۇرۇظ ە ٔەرضىطىوٌغۇچي ھەِّ. ٍۀي، ٍب ِەغٍۇپ ثغەرت لىٍذى
ثىر لبرارغب وېٍىػي ئۈچۈْ ئوْ ثۀي ٔبدىر، ٍبوي ثېطبتىٕي ئېٍىپ ِەدىٕىذىٓ چىمىپ وېتىع. 

وۈْ ِۆھٍەت ضورىذى. لبرارٌىرى ھەلمىذە جبۋاپ ئېٍىع ئۈچۈْ ئەۋەتىٍگەْ ئبثذۇٌالھ ثىٓ 
ئىىىي ِىڭ وىػي ثىٍەْ ٍبردەَ  ئۇالرغب ىڭئۇثەً ثىٓ ضەٌۇي، ثوٍطۇّٔبضٍىمي ۋە ئۆزىٕ

لىٍىذىغبٍٔىمي ھەلمىذە ۋەدە ثەردى. غۇٔىڭ ثىٍەْ ثۀي ٔبدىر ئىطالِغب لبرغي ئىطَبْ 
ئبٌتە لەٌئەضىٕىڭ ھەِّىطي ِۇھبضىرىگە ئېٍىٕذى. ثىر لبٔچە   ، غۇٔىڭ ثىٍەْوۆتۈردى

مىٕي وۆرۈپ ٍېتىپ ھەپتىٍىه ِۇھبضىرىذىٓ وېَىٓ، ٍبردەَ ھەلمىذىىي ۋەدىٕىڭ ٍبٌغبٍٔى
ٍىٍي رەثىئۇٌئەۋۋەي ئېَىذا ٍۈز ثەردى. ھەر ئۈچ ئبئىٍىگە ثىر  – 4تەضٍىُ ثوٌذى. ثۇ ۋەلە ھىجرى 

تۆگىٍىه ثىر وبرۋاْ ثىٍەْ ثۀي  600تۆگە ئېٍىپ ِېڭىػمب رۇخطەت لىٍىٕىع ٔەتىجىطىذە، 
 –الپ، ئىػىه ٔبدىر ِەدىٕىذىٓ وۆچۈپ وەتتي. ئۇالر ئۆٍٍىرىٕي ئۆز لوٌي ثىٍەْ چېمىپ تبغ

دەرىسىٍىرىذىٓ تبرتىپ لۇِۇرۇپ ئېٍىپ وەتىەْ ثوٌۇپ، ثىر لبٔچە ئبئىٍىٕي ھېطبپمب 
 ئبٌّىغبٔذا، ھەِّىطي ضۈرىَەگە ثېرىپ ٍەرٌەغتي. 

، ِبٔب ثۇ ثۀي ٔبدىر ئېٍىپ وېتەٌّىگەْ ِۇلىُ ِۈٌۈوٍەر «فەً » ضۈرىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 
» ذۈرىذىغبْ ئۀفبي ضۈرىطىذىٓ پەرلٍىك ھبٌذا ِۀىطىٕي ثىٍ« غۀىّەت » ئىذى. ثۇ ئۇلۇَ 

ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ِبٌالرٔي « تىٕچ ٍوي ثىٍەْ ئېرىػىەْ ئۇرۇظ غۀىّەتٍىرى 
ِبوبٔىٕي تبغالپ چىمىپ وەتىەْ ِۇھبجىرالرغب  –ئۀطبرالرغب ثەرِەً، ئېتىمبدى ئۈچۈْ ٍۇرت 

 تەلطىُ لىٍىپ ثەردى.
ِۈٌه ئبرلىٍىك ئەخاللي ٔەضىھەت ثەرِەوتە. ثوٌۇپّۇ  –غبْ ِبي ثۇ ضۈرىذە، تىٍغب ئېٍىٕ

ِۈٌه ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەت ھەلمىذە توختۇٌۇپ، ٍەھۇدىٍَىػىػٕىڭ ئەڭ تىپىه  –ئىٕطبْ 
ِۈٌىىە ثېرىٍىپ وېتىع ئىىۀٍىىىگە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي  –ِبي  ،ئبالِەتٍىرىذىٓ ثىرضىٕىڭ

ٔىڭ ِۇھبجىرالرغب ثېرىٍىػىٕىڭ ضەۋەثي، دەۋر ۋە «ەً ف» ئبغذۇرِبلتب. ثۀي ٔبدىردىٓ لبٌغبْ 
 ِبوبٔذىٓ ھبٌمىغبْ تۆۋۀذىىي پرىٕطىپتۇر:

ئىچىڭالردىىي ثبٍالر ئبرىطىذا لوٌذىٓ لوٌغب ، ئبٌالھ ٔىڭ ثۇٔذاق لىٍىػي ( ِۈٌىٕىڭ» )  
 (. 7« ) ذۇر ئۆتۈپ ٍۈرِەضٍىىي ئۈچۈٔ

پەئەتىٕي ئۆزىٕىڭ ِۀپەئەتىذىٓ ثبغمىالرٔىڭ ِۀ» ئبٍىتي، لۇرئبٔذا  – 9ثۇ ضۈرىٕىڭ 
 ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىردىٕجىر ئبٍەتتۇر:« ئىطبر » دېَىػىە ثوٌىذىغبْ « ئەال ثىٍىع 

ٙمَاَف ِمْن قَػْبِلِهْم ٗمُِبُّوَف َمْن َىاَجَر ِإلَْيِهْم َوََل ٖمَُِدوَف ٓت ُصُدورِ  اَر َواْْلِ ِىْم َوالَِّذيَن تَػبَػوَُّءوا الدَّ
وُتوا َويُػْؤثُِروَف َعَلى أَنْػُفِسِهْم َوَلْو َكاَف ِِّبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو فَُأولَِئَك َحاَجًة ِمَّا أُ 

 ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ 
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وېٍىػتىٓ ثۇرۇْ ئۇالرغب ِبوبْ تەٍَبرٌىغبْ (  ٍۀي ِۇھبجىرالر ئۇالر )ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، » 
ئىّبٔي وۈچٍۈن ثوٌغبٔالر )ٍۀي  رىٍىذۇ (.ەغتۈرگۀٍەرگە ) ثېٍەرٌۋە لەٌجىذە ئىّبٕٔي 

ئۀطبرالر( ٍېٕىغب ھىجرەت لىٍىپ وەٌگۀٍەرٔي )ٍۀي ِۇھبجىرالرٔي( دوضت تۇتىذۇ، ئۇالرغب 
الرٔىڭ ثبغمىثېرىٍگەْ ٔەرضىٍەر ئۈچۈْ ئىچي تبرٌىك لىٍّبٍذۇ، ئۇالر ِوھتبج تۇرۇلٍۇق 

مىالرٔىڭ ئىٍىىذىىىگە وۆز تىىىػتىٓ ثبغ .ِۀپەئىتىٕي ئۆزٌىرىٕىڭ ِۀپەئىتىذىٓ ئەال ثىٍىذۇ
 (. 9« )  ئېرىػىۈچىٍەردۇرضبلالٔغبٔالر، ئۀە غۇالر ٔىجبتٍىممب 

ئوخػبظ ثىر ِبوبْ ۋە زاِبٔذا ٍبغىغبْ ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئۆزئبرا ِەضئۇٌىَىتي ثبر، ئەٌۋەتتە. 
ضئۇٌىَىتي ثىراق ئوخػبظ ثىر ِبوبْ ۋە زاِبٔذا ثىرٌىىتە ٍبغّىطىّۇ، ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئۆزئبرا ِە

ثوٌىذۇ. ثۇ ِەضئۇٌىَەتٕىڭ ئەڭ ئبٌذىذا، ھبٍبتالرٔىڭ ثبلىٌ ئبٌەِگە ضەپەر لىٍىپ 
تىرىىٍەرٔىڭ ئۆٌۈپ » وەتىۀٍەرگە ثوٌغبْ ِەضئۇٌىَىتي وەٌّەوتە. غۇٔذاق، ثىر ِۇئّىٓ 

دېَەٌّەٍذۇ. تۆۋۀذىىي ئبٍەت ِبٔب ثۇ « وەتىۀٍەرگە لبرىتب ٔېّە ِەضئۇٌىَىتي ثوٌىذۇ؟ 
 ەتٕي ئەضٍەتّەوتە:ِەضئۇٌىَ

ٙمَاِف َوََل  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَػُقونَا بِاْْلِ  َُتَْعْل َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَػْعِدِىْم يَػُقوُلوَف رَبػََّنا اْغِفْر لََنا َوْلِِ
 ٓت قُػُلوبَِنا ِغَّلِّ لِلَِّذيَن َآَمُنوا رَبػََّنا ِإنََّك َرُءوٌؼ َرِحيمٌ 

ۋاپبت  ىپىّىس! ثىسگە ۋە ثىسدىٓ ئىٍگىرى ئىّبْ ئېَتەثجر» ئۇالردىٓ وېَىٓ وەٌگۀٍەر: 
ّىٍٕەرگە لبرغي دۈغّۀٍىه ۇئلېرىٕذاغٍىرىّىسغب ِەغپىرەت لىٍغىٓ، دىٍٍىرىّىسدا ِثوٌغبْ 

 دەٍذۇ«  ىّىس! ضەْ ٔبھبٍىتي ِەغپىرەت لىٍغۇچىطەْ، ِېھرىجبٔطەْەثجپەٍذا لىٍّىغىٓ، ر
 (10 .) 

رىطىذىىي ِەخپىٌ ئۇچرىػىػالرٔي ِۆجىسىۋى غەوىٍذە ِۇٔبپىمالر ثىٍەْ ثۀي ٔبدىر ئب
ئبغىبرٌىغبْ ئبٍەتٍەر، وبپىرالر ئبرىطىذىىي ھەِىبرٌىمٕىڭ ئەضٍىذە ٔبھبٍىتي ئبجىس 

ئۇالرٔي ئۆَ دەپ ئوٍالٍطەْ، ھبٌجۇوي، ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرى » ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍّبلتب: 
 (.  14« )  تبرلبلتۇر

ئبٌالھ لب ئىّبْ ئېَتىپ ئىػۀچ لىٍغبْ ھەر ِۇئّىٕگە ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئبٍەتٍىرى، 
هللا ٔي ئۇٔتۇغبْ، غۇٔىڭ ثىٍەْ اهللا ضىٍەر ا» ِەضئۇٌىَىتىٕي ئەضٍىتىع ۋە ئبگبھالٔذۇرۇغتۇر: 

(. ِەضئۇٌىَەتطىسٌىىٕىڭ ئەڭ  19... « ) ئۇالرغب ئۆزٌىرىٕي ئۇٔتۇٌذۇرغبْ وىػىٍەردەن ثوٌّبڭالر،
ئەگەر ثىس لۇرئبٕٔي ثىرەر تبغمب » ن ِۇئبِىٍە لىٍىػتۇر. چوڭي، ۋەھىَگە لبرىتب وور ۋە گبضتە

تىٓ لورلمبٍٔىمتىٓ ثبظ ئەگىۀٍىىىٕي، ٍېرىٍىپ هللا ٔبزىً لىٍطبق، چولۇَ ضەْ ئۇٔىڭ ا
ئي ئىٕطبْ! ضەْ تبغذىٓ » ( دېَىع ئبرلىٍىك، ئىٕطبٔغب:  21... « ) وەتىۀٍىىىٕي وۆرەتتىڭ،

   دېَىٍّەوتە: « ۋە تبغتىّٕۇ ثەن ھېططىسِۇ؟ 

( ََل َيْسَتِوي 19َوََل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّو فَأَْنَساُىْم أَنْػُفَسُهْم أُولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَف )
( َلْو أَنْػَزْلَنا َىَذا اْلُقْرَآَف َعَلى 20َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اْْلَنَِّة َأْصَحاُب اْْلَنَِّة ُىُم اْلَفائُِزوَف )
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ًعا ِمْن َخْشَيِة اللَِّو َوتِْلَك اْْلَْمثَاُؿ َنْضرِبُػَها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّرو َجَبٍل  َف َلَرأَيْػَتُو َخاِشًعا ُمَتَصدّْ
(21) 

ئۇالرغب ئۆزٌىرىٕي ئۇٔتۇٌذۇرغبْ هللا ٔي ئۇٔتۇغبْ، غۇٔىڭ ثىٍەْ اهللا ضىٍەر ا» 
. / توغرا ٍوٌذىٓ ئبزغبٔالردۇر ردۇروىػىٍەردەن ثوٌّبڭالر، ئۀە غۇالر پبضىمالِەضئۇٌىَەتطىس 

ئەھٍي دوزاخ ثىٍەْ ئەھٍي جۀٕەت )لىَبِەت وۈٔي( ثبراۋەر ثوٌّبٍذۇ، ئەھٍي جۀٕەت ثوٌطب 
ئېرىػىۈچىٍەردۇر. ئەگەر ثىس لۇرئبٕٔي ثىرەر تبغمب ٔبزىً لىٍطبق، چولۇَ ضەْ  ٔىجبدٌىممب

تىۀٍىىىٕي وۆرەتتىڭ، ثىس ثۇ تىٓ لورلمبٍٔىمتىٓ ثبظ ئەگىۀٍىىىٕي، ٍېرىٍىپ وەهللا ئۇٔىڭ ا
 (. 21 – 19« ) پىىىر لىٍطۇْ دەپ ثبٍبْ لىٍىّىس ئۈضتىذە ِىطبٌالرٔي وىػىٍەرگە ئۇالر 

ۋەھىَٕىڭ ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىطي، ئبٌالھ ٔىڭ ئۆز زاتي ھەلمىذە ضۆز لىٍغبْ ثۆٌەوٍىرىذۇر. ثۇ 
 ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئۈچ ئبٍىتي ِبٔب ثۇ ٍۇلىرى پەٌٍىٍەردىٓ ثىرىطي:

( ُىَو اللَُّو 55ُىَو اللَُّو الَِّذي ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو َعاَِلُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُىَو الرَّْْحَُن الرَِّحيُم )
ـُ اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْْلَبَّاُر اْلُمَتَكبػّْ  اَف ُر ُسْبحَ الَِّذي ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَََّّل

( ُىَو اللَُّو اْْلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصوُّْر َلُو اْْلََْسَاُء اْلُْْسََن ُيَسبُّْح َلُو َما ِٓت 53اللَِّو َعمَّا يُْشرُِكوَف )
 ( 54السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَِْكيُم )

ئبغىبرىٕي ثىٍگۈچىذۇر، ئۇ ( ٍولتۇر، ئۇ ٍوغۇرۇٕٔي،  ثەرھەق تىٓ ثبغمب ھېچ ِەثۇد )هللا ا» 
( وەڭ رەھّەت  ٍۀي دۇَٔب ۋە ئبخىرەتتە ٔبھبٍىتي غەپمەتٍىىتۇر، ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر )

ٍۀي  ( پبدىػبھتۇر ) ِۇتٍەق ( ٍولتۇر، ئۇ ) ثەرھەق تىٓ ثبغمب ھېچ ِەثۇد )هللا ئىگىطىذۇر. ا
(  ّىٍٕەرگەۇئِ (، ) وتۇرٍۀي ھەِّە ٔۇلطبٔذىٓ پب (، پبوتۇر ) پۈتۈْ ِەخٍۇلبتٕىڭ ِبٌىىىذۇر
( ئەِىٓ لىٍغۇچىذۇر، ھەِّىٕي  دوضتالرٔي لورلۇٔچتىٓ، ئبزاثتىٓ ضبالِەتٍىه ثېغىػٍىغۇچىذۇر، )

(  ِۇغرىىالرٔىڭ وۆزىتىپ تۇرغۇچىذۇر، غبٌىجتۇر، لەھر لىٍغۇچىذۇر، ئۇٌۇغٍۇق ئىگىطىذۇر، )
( پەٍذا  ٍولٍۇلتىٓ ىذۇر، )( ٍبراتمۇچ ھەِّىٕي هللا )غېرىه وەٌتۈرگەْ ٔەرضىٍىرىذىٓ پبوتۇر. ا

( ثېغىػٍىغۇچىذۇر، ئەڭ چىراٍٍىك ئىطىّالرغب  غەوىً ( ضۈرەت ) ھەِّە ٔەرضىگە لىٍغۇچىذۇر، )
ئىگىذۇر، ئبضّبٔالردىىي ۋە زېّىٕذىىي ٔەرضىٍەر ئۇٔىڭغب تەضجىھ ئېَتىپ تۇرىذۇ، ئۇ غبٌىجتۇر، 

 .( 24 – 22« )  ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىذۇر

بٌالھ ٔي تؤۇغتۇرغبْ ثۇ ئبٍەتٍەرٔي ھەر وۈٔي ضەھەردە ئولۇغٕي، ٍۀي رەضۇٌۇٌالھ، ئ
ِۇئّىٕٕىڭ ھەر وۈٔىٕىڭ ثىرىٕچي وۈٔتەرتىپىٕىڭ ئبٌالھ ثوٌىػىٕي ) ئولۇغتىٓ ِەلطەت ثۇ ( 
تەۋضىَە لىٍغبْ ) تىرِىسى (. ثۇ تەۋضىَەدە، ثۇ ئبٍەتٍەرگە ثبغٍىغبٔذا ئىطتىئبزە ) ئەئۇزۇ... ( 

ذۇ. ثۇ، زېھىٕگە تەھەرەت ئبٌذۇرۇظ، ثوٌۇپّۇ ِۇتٍەق ھەلىمەت ثوٌغبْ ئبٌالھ ئولۇغّۇ ٍەر ئبٌى
ھەلمىذە تەپەوىۇر لىٍغبٔذا، ئبٌالھ لب ضېغىٕىع تەۋضىَەضىذۇر. ثۇٔىڭ ِەلطىتي ٔبھبٍىتي ئېٕىك: 
ئىٕطبْ ئەلٍي ِۇتٍەق زات ثوٌغبْ ئبٌالھ ٔي تەضەۋۋۇر لىٍىػتىٓ ئبجىس ثوٌغبٍٔىمتىٓ، ئبٌالھ ٔي 

ە ضۈپەتٍىرى ثىٍەْ ثىٍىع، تؤۇظ ۋە چۈغۈٔۈغٕي تەۋضىَە لىٍّبلتب. ثۇ ضەۋەپتىٓ ئەضّب ۋ
 –ئىطىُ  16ِەزوۇر ئبٍەتٍەردە ئبٌالھ ٔي ثىٍىع، تؤۇظ ۋە چۈغۈٔۈغىّىسگە ۋەضىٍە ثوٌىذىغبْ 
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 ضۈپەت تىٍغب ئېٍىپ ئۆتۈٌگەْ. 

ٍىٕغبْ ئبٍەتٍەر ئبرلب تىٍىغب ئې –ثۇ ئبٍەتٍەر، لۇرئبٔذا ئەڭ وۆپ ئىالھىٌ ئەضّب ئبرلب 
 دېّەوتە.   « دۇَٔب پبٔي، ئبٌالھ ثبلىٌ » ثوٌۇپ، ثۇ ئبرلىٍىك 

 
 

 ِۇٔبفىمۇْ ضۈرىطي

 
ِۀىطىٕي « ئىىىي ٍۈزٌىّىچي وىػىٍەر / ِۇٔبپىمالر » ضۈرە ِەزِۇٔىغب ئبضبضەْ 

 وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. « ِۇٔبفىمۇْ » ثىٍذۈرىذىغبْ 
 –تۇرىذىغبْ ئىىىي ٍۈزٌىّىچي غەخطٍەرٔىڭ روھي ضۈرىذە ھەر دەۋر ۋە ِبوبٔذا ئۇچراپ 

 ھبٌىتي ئبٔبٌىس لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، تۇٔجي ٔەضىً تەرىپىذىٓ ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. 
ضۈرە ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، تەثۇن غبزىتي جەرٍبٔىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي 

 – 9ېٍىپ ثېرىٍغبْ ھىجرى ھەلمىذىىي رىۋاٍەتٍەرٔي ۋەلە تەضتىمٍىّبٍذۇ. چۈٔىي ثۇ غبزات ئ
ٍىٍىذا، ِەدىٕىذە ِۇٔبپىمالر ٔوپۇزىٕي ٍولبتمبٔىذى. ضىَەر ۋە تەپطىر ضبھەضىذىىي ٔوپۇزٌۇق 

 – 8غەخطٍەرٔىڭ ثبٍبٔىغب لبرىغبٔذا، ِۇٔبپىمالرٔىڭ وبتىۋېػي ئىجٓ ئۇثەٍگە ئبئىت ثوٌغبْ 
 ى. ئۇ ِۇٔذاق دېگۀىذى:ئبٍەتتىىي ضۆزىٕي، ثۀي ِۇضتەٌىممب ئېٍىپ ثبرغبْ غبزاتتب دېگۀىذ

ٍۀي ئبثذۇٌالھ ئىجٓ ئۇثەً ۋە  لبٍتطبق، ئەڭ ئەزىس ئبدەَ ) / غەھەرگە ِەدىٕىگە »
ّىٍٕەرٔي ۇئٍۀي رەضۇٌۇٌالھٕي، ِ ( ئەڭ خبر ئبدەِٕي ) ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئۆزٌىرىٕي دېّەوچي

 ۋەلەٌىه ثۇٔىڭ توغرا ئىىۀٍىىىٕي .( 8 )«  ( ِەدىٕىذىٓ چىمىرىۋېتىذۇ دېّەوچي
 تەضتىمٍىّبلتب.

ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌّبلتب. ضۈرىٕي  – 5ثۇٔىڭغب ئبضبضەْ ضۈرىٕىڭ ھىجرى 
 ٔىطب ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىغب تىسىػمب ثوٌىذۇ. 

 ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌىػىغب ضەۋەپ ثوٌغبْ ۋەلەٌىه تۆۋۀذىىىچە:
ھبجىرالردىٓ ثىر وىػي ثۀي ِۇضتبٌىك غبزىتي جەرٍبٔىذا ئۀطبرالردىٓ ثىر وىػي ثىٍەْ، ِۇ

ئبرىطىذا ضۇ ٔۆۋىتي ضەۋەثىذىٓ غەۋغب چىمىذۇ. ِۇٔبپىمالرٔىڭ وبتىۋېػي ئبثذۇٌالھ ثىٓ ئۇثەً 
ثىٓ ضەٌۇي، ثۇ غەۋغبٔي رەزىً غەرىسى ئۈچۈْ تېپىٍغۇضىس پۇرضەت دەپ لبراپ، ثۇ جىذەٌٕي 

غٍىمىٕي ئىپبدىٍەٍذۇ ضۈٍئىطتىّبي لىٍىپ ئۀطبر تەرەپتە تۇرىذۇ. ئۇ ِۇھبجىرالرغب ثوٌغبْ ٔبخو
غەھەرٔىڭ ئەڭ ئەزىس ئبدىّي، ئەڭ خبر ئبدەِٕي » ۋە ِەدىٕىگە لبٍتىپ ثبرغبٔذا 

 ئېَتىذۇ. « چىمىرىۋېتىذىغبٍٔىمىٕي 
ثۇ خەۋەر رەضۇٌۇٌالھمب ٍەتىۀذىٓ وېَىٓ، رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي چبلىرىتىپ ضۆزٔىڭ ئەضٍىٕي 

ۇٔىڭ ٍبٌغبٔچىٍىمىٕي پبظ لىٍغبٔذىٓ ئۇٔىڭذىٓ ضوراٍذۇ، ٌېىىٓ ئۇ ئىٕىبر لىٍىذۇ. ۋەھىٌ ئ
وېَىٓ، ئۇٔىڭغب رەضۇٌۇٌالھتىٓ وەچۈرۈَ ضوراظ تەوٍىپي ثېرىٍىذۇ، ئەِّب ئۇ لوثۇي لىٍّبٍذۇ 

ِەھرۇَ ثوٌۇغتۇر. ثۇ « ئىّبْ ئەخاللىذىٓ » ) ئىجٓ وەضىر (. ٔىفبق، ئىّبٔغب ضەي لبراظ، 
ىطي ثوٌۇغتىٓ زىَبدە ئەخالق تەرىپي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، ِۇٔبپىمٍىك ثىر ئەلىذە ِەضىٍ

ِەضىٍىطىذۇر. ثۇٔىڭ تەوتىذە توغرا ثوٌّىغبْ ئبٌالھ تەضەۋۋۇرى ۋە ئبخىرەتىە ئىػۀّەضٍىه 
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چۈغۀچىطي ٍبتىذۇ. لۇرئبْ ئىٕطبٔالرٔي ئېتىمبد ٔولتىطىذىٓ ِۇئّىٓ، وبپىر ۋە ِۇٔبپىمتىٓ 
ِۇئّىٕگە، ئىچىىي ئىجبرەت ئۈچ تۈرگە ئبٍرىَذۇ. ِۇٔبپىك تبغمىٌ وۆرۈٔۈغي جەھەتتىٓ 

دۇَٔبضي ٔولتىطىذىٓ وبپىرغب ئوخػبٍذۇ. تبغمىٌ وۆرۈٔۈغىٕىڭ ِۇئّىٕگە ئوخػبظ ثوٌىػي، 
ثىراۋٔي ِۇئّىٓ لىٍىػمب وۇپبٍە لىٍّبٍذۇ. ئەِّب، ٔىفبلي ثىراۋٔي وبپىردىّٕۇ خەتەرٌىه ھبٌغب 

 وەٌتۈرۈغىە ٍېتىپ ئبغىذۇ. 
بلٕي، تبرىخىٌ ئۆرٔەوٍەر ۋە غەخطٍەر ضۈرە، ثىر غەخطىَەتٕىڭ پبرچىٍىٕىػٕي ثوٌغبْ ٔىف

ئبرلىٍىك چۈغۀذۈرۈپ ئۆتىذۇ. ئۇالر ئىػۀذۇق دېگۀذە ٍبٌغبْ ئېَتمبٔىذى، ھەتتب 
 ٍبٌغبٔذىٓ لەضەَ لىٍّبلتب:

ُو َيْشَهُد ِإفَّ ِإَذا َجاَءَؾ اْلُمَناِفُقوَف قَاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُؿ اللَِّو َواللَُّو يَػْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُو َواللَّ 
( اَّتََُّذوا أَْٙمَانَػُهْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّو إِنػَُّهْم َساَء َما َكانُوا 1اْلُمَناِفِقنَي َلَكاِذبُوَف )

 (2يَػْعَمُلوَف )

هللا گۇۋاھٍىك ثېرىّىسوي ضەْ ھەلىمەتەْ ا »ِۇٔبپىمالر ضېٕىڭ ئبٌذىڭغب وەٌگەْ چبغذا: 
ئىىۀٍىىىڭٕي  ئەٌچىطي/ رەضۇٌئىڭ هللا دەٍذۇ، ضېٕىڭ ھەلىمەتەْ ا « ىذۇرضەْئەٌچىطٔىڭ 

ٍبٌغبٔچىالردۇر. ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ  ھەلىمەتەْگۇۋاھٍىك ثېرىذۇوي، ِۇٔبپىمالر هللا ثىٍىذۇ، اهللا ا
، ئۇالرٔىڭ ئبزدۇردىٔىڭ ٍوٌىذىٓ هللا اثۇ ئبرلىٍىك ٍبٌغبْ لەضەٍِىرىٕي لبٌمبْ لىٍىۋاٌذى، 

 (. 2 - 1 )لىٍّىػي ٔېّىذېگەْ ٍبِبْ! 
(. ئۇالر  3ٔىفبلٕي ئۆزىگە ضىڭذۈرىۋاٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ لەٌجٍىرى ِۆھۈرٌۀگەْ ) 

تبغمي وۆرۈٔۈظ ۋە وىَىٕىػىذىٓ تبرتىپ، ھەِّە تەرىپىٕي ئبداِچىٍىك ئبضبضىغب لۇرغبْ 
 ثوٌۇپ، لۇئبٕٔىڭ ثۇالر ھەلمىذىىي ئوخػىتىػي وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ:

 (. 4« )  ( ٍبغبچالردۇر چىرىپ لبٌغبْ غب ٍۆٌەپ لوٍۇٌغبْ )گوٍب ئۇالر تبِ» 
ئۇالر ئۈچۈْ ِەغپىرەت تىٍىگۈچي ئبٌالھ رەضۇٌي ثوٌغبْ تەلذىردىّۇ، ِۇٔبپىمالر ھەرگىسِۇ 

 (. 6ئبٌالھ ٔىڭ ئەپۇضىغب ٔبئىً ثوالٌّبٍذۇ ) 
ثىٍەْ  ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ثۆٌىىي ئىٕفبق ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌۇپ، دەِبٌٍىممب ئىٕفبق

 –ٔىفبق ئبرىطىذا ثىر ِۇٔبضىۋەت ٍولتەن تۇٍۇٌطىّۇ، ھەَ تىً ھەَ ِبھىَەت جەھەتتىٓ ثىر 
ثىرى ثىٍەْ ِۇٔبضىۋىتي ثبر. ثۇ ِۇٔبضىۋەت زىتالرٔىڭ ِۇٔبضىۋىتي ثوٌۇپ، ٔىفبق ئىىىي 
 ٍۈزٌىّىچىٍىىتۇر. ئىىىي ٍۈزٌىّىچي ثوٌغبٔالرٔىڭ تەن دۇَٔبضي ثوٌىذۇ. ئىٕفبق ئىىىي دۇَٔبٌىك

 ثىر ئىّبٕٔىڭ ئەضەرىذۇر:

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تُػْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َوََل أَْوََلدُُكْم َعْن ذِْكِر اللَِّو َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك 
اْلَمْوُت فَػيَػُقوَؿ  ( َوأَْنِفُقوا ِمْن َما َرَزقْػَناُكْم ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأِتَ َأَحدَُكمُ 9فَُأولَِئَك ُىُم اْْلَاِسُروَف )

 (10َربّْ َلْوََل َأخَّْرَتِِن ِإََّل َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّؽ َوَأُكْن ِمَن الصَّاِْلِنَي )

ٔىڭ هللا ٍۀي ا ٔىڭ زىىرىذىٓ )هللا ّىٍٕەر! ِبٌٍىرىڭالر ۋە ثبٌىٍىرىڭالر ضىٍەرٔي اۇئئي ِ
ىٍىذىىەْ، ئۇالر زىَبْ ( غەپٍەتتە لبٌذۇرِىطۇْ، وىٍّەروي غۇٔذاق ل تبئەت ـ ئىجبدىتىذىٓ



 

 363 

( ثىر ئبز  ٍۀي ئەجىٍىّٕي ىُ! ٔېّىػمب ِېٕي )ەثجر» تبرتمۇچىالردۇر. ثېرىڭالرغب ئۆٌۈَ وېٍىپ: 
دېَىػتىٓ ثۇرۇْ، ئۆزۈڭالرغب «  وېچىىتۈرِىذىڭ، ضەدىمە لىٍىپ ٍبخػىالردىٓ ثوالر ئىذىُ

 (.  10 – 9)  لىٍىڭالر / ئىٕفبق رىسىك لىٍىپ ثېرىٍگەْ ٔەرضىٍەرٔي ضەدىمە
 ٔەتىجە: ئىٕفبق ٔىفبلٕىڭ ۋاوطىٕىطىذۇر. 

 
 

 ٔىطب ضۈرىطي

 
ھولۇلي ۋە ِەضئۇٌىَىتىٕي  –لىسالرٔىڭ ھەق  –ضۈرە، ضۈرىٕىڭ ثېػىذا ٍەر ئبٌغبْ خبٔىُ 

وەٌىّىطي ثىٍەْ « ٔىطب » ِۀىطىذىىي « ئبٍبٌالر » ثبٍبْ لىٍغبْ ئبٍەتٍەرگە ئبضبضەْ 
 ئبتبٌغبْ. 

دەپ « لىطمب ٔىطب ضۈرىطي » ال ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ ثوٌۇپ، ضۈرە ضبھبثىٍەر ِەزگىٍىذى
دەپ ئبتىغبٔالرِۇ « ئۇزۇْ ٔىطب ضۈرىطي » ئبتبٌغبْ تبالق ضۈرىطىذىٓ ئبٍرىع ِەلطىتىذە، 

 ثوٌغبْ ) ثەضبئىر (.
 –لىسالرٔىڭ ھەق  –ئبٍبٌالرٔىڭ ئىطّي تىٍغب ئېٍىّٕبٍذىغبْ ثىر جەِىئىَەتتە، خبٔىُ 

ٌىَىتي ھەلمىذە توختبٌغبْ ثىر ضۈرىٕىڭ ثوٌىػي، لۇرئبْ ۋۇجۇدلب چىمبرغبْ ھولولي ۋە ِەضئۇ
لىسالرغب ثىر ضۈرە ئبٍرىغبْ. ثۇٔي وۈٔىّىس  –ئىجتىّبئىٌ ئىطالھبتالردىٓ ثىرضىذۇر. لۇرئبْ خبٔىُ 

ثوٌغبٍٔىمي « ئىٕطبْ » ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئەِەش، ثەٌىي « ئبٍبي » زاِبٔىۋىٍَىمىذىىىذەن 
ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍەرٔي ثىر » . ثۇ ِەلطەت، ضۈرىٕىڭ تۇٔجي ئبٍىتىذىال ئۈچۈْ لىٍغبْ
ىٓ )ٍۀي ئۆز جىٕطىذىٓ( ئۇٔىڭ جۈپتىٕي ٍبراتمبْ ۋە ئۇٔىڭذٍبراتمبْ،  ِەۋجۇدىَەتتىٓ

دېَىع ئبرلىٍىك ثبٍبْ لىٍغبْ. ثۇ ئبرلىٍىك ... « ئۇالردىٓ ٔۇرغۇْ ئەر ـ ئبٍبٌالرٔي ٍبراتمبْ
ئبدىّىٍَىه » ٕطىپٕىڭ ئەروەوٍىه ٍبوي ئبٍبٌٍىك ئەِەش، ثەٌىي لۇرئبْ ئبضبش لىٍغبْ پرى

ئىىۀٍىىىٕي، ئىٕطبٔىَەت ئۈچۈْ ئورتبق پبٍذىٕىڭ ھەر دائىُ ئبٌذىٕمي ئورۇٔغب لوٍۇٌىػي « 
وېرەن ئىىۀٍىىىٕي، ھبٍبتٕىڭ ثۇ ئورتبق پبٍذا ئۈضتىذە ثەرپب لىٍىٕىػي وېرەوٍىىىٕي، 

ۋەپ ثوٌّبضٍىمىٕي، ئۇٔىڭ فىترى ثىر ۋەزىپە تەلطىّبتي جىٕطىَەت پەرلىٕىڭ ئبٍرىّچىٍىممب ضە
 ئىىۀٍىىىٕي ئىّب لىٍّبلتب. 

ضۈرە ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ثۇٔىڭذا غۈثھە ٍوق. ھەزرىتي ئوضّبٔغب ٔىطجەت 
ھەغر،  –ئەھساپ؛ ئىجٓ ئبثجبضمب ٔىطجەت لىٍىٕغبْ تەرتىپتە ئۀفبي  –لىٍىٕغبْ تەرتىپتە ئۀفبي 

ورۇٔغب؛ ٍۀە ئىجٓ ئبثجبضمب ٔىطجەت لىٍىٕغبْ ثبغمب ثىر تەرتىپتە ِۇِتەھىٕە ئ – 86ٍۀي 
ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍغبْ. ئىجٓ ئبثجبش ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەرٔي ثەلەرە، 

، ئەھساپ، ِۇِتەھىٕە ۋە ٔىطب ضۈرىطي غەوٍىذە تىسغبْ. ئىّبَ جبفەرگە ئبٌىئىّراْئۀفبي، 
 ئورۇٔغب تىسىٍغبْ. – 88ئەھساپ ضۈرىطي ئبرىطىغب،  –تىپتە ئۀفبي ٔىطجەت لىٍىٕغبْ تەر

ٍۇلىرىذىىي ِەٌۇِبتالردىٓ ِەٌۇَ ثوٌغبٔذەن، ثۇ ئۈچ تەرتىپتە ضۈرىٕىڭ ئورٔي پەرلٍىك. 
ِۇجبدىٍە ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىذۇر. چۈٔىي ٔىطب  –ثىسٔىڭچە ئەڭ ِۇۋاپىك ٍەر، ِۇٔبفىمۇْ 

زىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ثوٌطب وېرەن. ثۇٔىڭغب ضۈرىطي خۀذەن ئۇرۇغىذىٓ وېَىٕال ٔب
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ِۈٌىي  –ٍىٍىغب توغرا وېٍىذۇ. ئەگەر ٍېتىّالرٔىڭ ِبي  – 4ئبضبضالٔغبٔذا ثۇ تبرىخ ھىجرى 
ئبٍەت، ئۇھۇد ٍېتىٍّىرى ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌطب، ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ  – 2ھەلمىذىىي 

رىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌىػي ِۇِىىٓ. ئەگەر، ٍىٍٕىڭ ئبخى – 3ٍىٍىٕىڭ ثېػىذا، ھەتتب  – 4ۋالتي 
ئبٍەتتىىي ٍېتىّالر، ثەزى رىۋاٍەتٍەردە ثبٍبْ لىٍىٕغبٔذەن غبتبفبٍٔىك ) ِۇغرىه ئەرەپ  – 2

لەثىٍىٍەر ئىتتىپبلىٕىڭ ئىطّي ( ثىر ئبدەِٕىڭ جىَۀىذىٓ لبٌغبْ ٍېتىٍّىرى ثىٍەْ 
ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌۇغمب  – 5 ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌطب، ضۈرىٕي خۀذەن ئۇرۇغي ثوٌغبْ ھىجرى

ثبغٍىغبْ دېَىػىە ثوٌىذۇ. غبتبفبٍٔىمالر ئەڭ ثبٌذۇر ثوٌغبٔذا، خۀذەن ئۇرۇغىذىٓ وېَىٓ 
 ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ئىذى. 

ٍىٍذىىي  – 6ئبجىس ثىر ئېتىّبٌٍىك ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، ضۈرىٕىڭ ثبظ لىطّىٕىڭ ھىجرى 
ذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ئبٌىئىّرأػىىّۇ ثوٌىذۇ. ھۇدەٍجىَە ضۈٌھىطىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ دېَى

 – 5ئبٍەت، ھىجرى  – 43دېَىٍگەْ « تەٍەِّۇَ ئبٍىتي » ثوٌغبٍٔىمي ئېٕىك. چۈٔىي 
 ٍىٍىذىىي ِۇرەٍص غبزىتىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ.  

ٍىٍىغب توغرا وېٍىذۇ. ھەتتب  – 7ضۈرىٕىڭ تبِبٍِىٕىػي ئەڭ ثبٌذۇر ثوٌغبٔذا ھىجرى 
(، ئۇرۇغٕي وۆڭٍي تبرتّىغبٔالرٔي  58ە لبٍتۇرۇظ ھەلمىذىىي ) ئبِبٔەتٕي ئەھٍىگ
( ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثي ٔەزەرگە  176( ۋە لەالٌە ئبٍەتٍىرىٕىڭ )  75ئبگبھالٔذۇرغبْ ) 

ٍىٍىغىچە داۋاَ لىٍغبٍٔىمىٕي ثىٍگىٍي ثوٌىذۇ. ئبِبٔەتٕي  – 8ئېٍىٕغبٔذا، ضۈرىٕىڭ ھىجرى 
بٍەتٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثي ضۈپىتىذە وۆرضىتىٍگەْ ئ – 58ئەھٍىگە تبپػۇرۇغمب ثۇٍرىغبْ 

ۋەلە، ِەوىىٕىڭ فەتھي جەرٍبٔىذا، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ وەثۀىڭ ئىچىگە وىرِەوچي ثوٌىػي 
ضەۋەثىذىٓ ٍۈزثەرگەْ. ثەزىٍەر لەالٌە ئبٍىتىٕي لۇرئبٔذا ئەڭ ئبخىرلي لېتىّذا ٔبزىً ثوٌغبْ 

ي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ۋاپبتىغىچە ئېٍىپ ثبرىذۇ. ئبٍەت دەپ ئېالْ لىٍىػي، ضۈرىٕىڭ تبِبٍِىٕىػىٕ
ٌېىىٓ لەالٌە ئبٍىتي ِۇتٍەق ِۀىذە ئەڭ ئبخىرلي لېتىُ ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەت ئەِەش، ئەڭ 

 ئبخىرلي لېتىُ ٔبزىً ثوٌغبْ ئەھىبَ ئبٍەتٍىرىذىٓ ثىرضي دەپ لبراظ تېخىّۇ ِۇۋاپىك.    
بضٍىك ئبِبٔەتٕي ِۇھبپىسەت ضۈرە ثىر پۈتۈْ گەۋدە ھبٌىتىذە تۆۋۀذىىىذەن ثەظ ئبض

 لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍىذۇ:
 جبْ  .1
 ئەلىً .2
 دىٓ .3
 ٔەضىً / ئەۋالد .4
 ِۈٌه –ِبي  .5

ئىٕطبٔىَەت » ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطىٕي ئبداٌەت ۋە لبٔۇْ تەغىىً لىٍّبلتب. لبٔۇْ ئبضبضىٕىڭ 
 ٔىڭ ئورتبق پبٍذىطي ۋە ِەضئۇٌىَەت ئەخاللي ئىىۀٍىىىٕي تەوىتٍىگەْ ئبٍەت ثىٍەْ ضۈرە«

ثبغالٔغبْ. ثۇ ئبٍەت ِۇھبتبثٍىرىٕي ئبٌالھ ئبٌذىذا ِەضئۇٌىَەتچبْ ثوٌۇغمب چبلىرىع ثىٍەْ 
» ثىرگە، وىػىٕىڭ دىممەت ٔەزرىٕي ھەَ ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ھەَ ِەرھەِەتٕىڭ ضىّۋوٌي ثوٌغبْ 

 لب ئبغذۇرىذۇ. «رەھىُ ) ثبالٍبتمۇ (داغٍىك 
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َها َزْوَجَها َوَبثَّ يَا أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا رَبَُّكُم الَّ    ِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ
ـَ ِإفَّ اللََّو َكاَف َعَلْيكُ  ُهَما رَِجاًَل َكِثْيًا َوِنَساًء َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَف بِِو َواْْلَْرَحا  ْم َرِقيًباِمنػْ

(  ٍۀي ئۆز جىٕطىذىٓ ىٓ )ئۇٔىڭذتمبْ، ٍبرا ِەۋجۇدىَەتتىٓئي ئىٕطبٔالر! ضىٍەرٔي ثىر » 
ئبٌذىذىىي  ىڭالرەثجئۇٔىڭ جۈپتىٕي ٍبراتمبْ ۋە ئۇالردىٓ ٔۇرغۇْ ئەر ـ ئبٍبٌالرٔي ٍبراتمبْ ر

ثىر ـ ثىرىڭالردىٓ ٔەرضە ضورىغبٔذا ٔبِي ثىٍەْ ضوراٍذىغبْ  ِەضئۇٌىَىتىڭالرٔي ئۇٔتۇِبڭالر.
هللا ضبلٍىٕىڭالر. ا ئۇٔتۇغتىٓ ٌىَىتىڭالرٔيۋە ثۇ ئىٕطبٍٔىك رىػتىڭالر ئبٌذىذىىي ِەضئۇهللا ا

 (. 1« )  ( وۆزىتىپ تۇرغۇچىذۇر ٍۀي پۈتۈْ ئەھۋاٌىڭالرٔي ھەلىمەتەْ ضىٍەرٔي )
ھولۇلىٕي چۆرىذىگەْ ھبٌذا ٍېتىّالرٔىڭ ھەلمىگە رىئبٍە  –ئبٔذىٓ وېَىٓ ئبئىٍە ھەق 

ېتىّالر، ئوِۇِىٌ جەھەتتىٓ (. خبش ھبٌذا ٍ 7 – 2لىٍىػمب ثۇٍرۇٌغبْ ئبٍەتٍەر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 
ِەضىٍىطي ھەر لبٔذاق ثىر جەِىئىَەتٕىڭ لبٔبۋاتمبْ ٍبرىطىذۇر. ٍېتىّالر « چبلىطىسالر  –ئىگە » 

چبلىطىسالرِۇ  –دېَىٍگۀذە، ئۇلۇَ جەھەتتىٓ ثۇ دائىرىگە تۇٌالر ۋە جەِىئىَەتتىىي ثبغمب ئىگە 
ٌذىذىىي ضەۋەپٍەردىٓ ثىرضي ئۇرۇظ وىرىذۇ. ٍېتىّالر ِەضىٍىطىٕىڭ وېٍىپ چىمىػىٕىڭ ئەڭ ئب

ئبرلىذىٓ  –ثوٌۇپ، ثۇ ئبٍەتٍەرٔىڭ ٔبزىً ثوٌىػىغب ضەۋەپ ثوٌغبْ دەۋر ئبرلب وۆرٔۈغىذە ئبرلب 
ٍۈز ثەرگەْ ئۇرۇغالر ۋە ئۇٔىڭذىٓ لبٌغبْ ٍبرىالر ٍبتّبلتب. ئۇرۇغٕىڭ ضەٌجىٌ تەضىرىگە 

چبلىٍىك ثوٌغبٔالر  –ئبٍبٌالر ثبال ئۇچرىغۇچىالر ئبضبضەْ ثبٌىالر ۋە ئبٍبٌالر ثوٌۇپ، ئەگەر 
چبلىٍىك ئبٔىالر ۋە ئبتىطىذىٓ ئبٍرىٍىپ  –ثوٌطب، دەردى ئىىىي لبت ئېغىر ثوٌّبلتب. ثبال 

ھولۇلىٕي لبٔذاق لوغذاظ ِەضىٍىطي، ھەر ئۇرۇغتىٓ وېَىٓ ثىر  –لبٌغبْ ٍېتىُ لىسالرٔىڭ ھەق 
ۇر. ئەگەر ثۇ ِەضىٍە ِۇۋاپىك تەرەپ لىٍىٕىػي زۆرۈر ثوٌغبْ ثىرىٕچي دەرىجىٍىه ِەضىٍىذ

غەوىٍذە ثىر تەرەپ لىٍىّٕىطب، ئۇٔىڭ ئىجتىّبئىٌ چىرىىٍىػىػتىٓ ئەخاللي ثۇزۇلچىٍىممب، ھەق 
ھولوق دەپطۀذىچىٍىىىذىٓ ِىراش ِەضىٍىطىگىچە ثىر لبتبر ِەضٍىٍەرٔي وەٌتۈرۈپ  –

ھىّبٍە لىٍىٕىػمب ۋە  چىمىرىذىغبٍٔىمي ئېٕىك. لۇرئبْ، خبش ھبٌذا ٍېتىّالر، ئوِۇِىٌ جەھەتتىٓ
ٍۆٌەن ثوٌۇغمب ِۇھتبج ثوٌغبْ، ئۇرۇغٕىڭ تبالپىتىگە ئۇچرىغۇچىالرٔىڭ ِەضىٍىطىٕي ھەي  –ٍبر 

وۆپ » ئبٍەتتە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ  – 3لىٍىع تەدثىرٌىرىٕي وۆرضەتّەوتە. ثۇالردىٓ ثىرضي 
ثىر ھبوىّىَەت ِەضىٍىطي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه تەدثىردۇر. ِەٍٍي لبٔذاق « ئبٍبٌٍىك ثوٌۇظ 

ھولوق تەدثىرٌىرىٕىڭ  –تەرىپىذىٓ ثىىىتىٍگەْ ثوٌىػىذىٓ لەتئىَٕەزەر، ھەر لبٔۇٔي ھەق 
ھولوق  –ٍوٌٍۇق ثوٌىػي، ثىر تەرەپٕىڭ ِۀپەئەتىٕي ٔەزەردە تۇتّبٍذۇ. چۈٔىي ھەر ھەق 

ِەضىٍىطي ئۆزىٕىڭ ئېتىراپ لىٍىٕىػىٕي، ئۇ لبٔۇٕٔي ئىجرا لىٍىذىغبْ ئىٕطبٔالرٔىڭ 
ھولۇق ِەضىٍىطىذە ثىر ثەٌگىٍىّە ثېىىتىۀذىٓ  –أىذىٓ ئبٌىذۇ. غۇڭب لۇرئبْ ھەر ھەق ۋىجذ

ئبٍەتٕىڭ ئبخىرىذىّۇ  – 3لىٍىذۇ. ِبٔب ثۇ ضەۋەپتىٓ،  خىتبةوېَىٕال ئىٕطبٕٔىڭ ۋىجذأىغب 
ِۇھبتبثالرٔي ئبٌالھ ئبٌذىذا ِەضئۇٌىَەتچبْ ثوٌۇغمب چبلىرغبْ ۋە ئبٌالھ ٔىڭ دائىُ ئىٕطبٕٔي 

 رەت لىٍىپ تۇرىذىغبٍٔىمي ئەضٍىتىٍگەْ.ٔبزا
ٍېتىّالر ِەضىٍىطي لۇرئبٔذا ِۇغۇٔذاق ِۇھىُ ِەضىٍە لبتبرىذىٓ ئورۇْ ئبٌغبْ. ئۇٔذالتب » 

فىمىھتب " ثوۋا ٍېتىّي " دەپ ئبتبٌغبْ ۋە ۋاپبت ثوٌغۇچىٕىڭ ئۇٔىڭذىٓ ثۇرۇْ ۋاپبت ثوٌغبْ 
چبلىطىس ٔەۋرىٍىرىگە ( ٔېّە  –ۋە ئىگە  ثبٌىطىٕىڭ ٍېتىٍّىرىغب ) ٍۀي ِىراش ئىگىطىٕىڭ ٍېتىُ
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ضوئبٌي وىػىٕىڭ ئەلٍىگە وېٍىػي ِۇِىىٓ. غۇٔذاق، « ئۈچۈْ ِىراضتىٓ ٔېطىۋە ثېرىٍّىگەْ؟ 
ئبٍەتٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبٔالر ئبرىطىذا ٍېتىّالر  – 12ۋە  11ِىراش ٔىطجىتي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ 

ئبٍەتتە  – 8ىچە پبٍذىطىغب ثوٌۇپ، ٍوق. ثۇ ئبٍەتٍەر ٍېتىّالرٔىڭ زىَىٕىغب ئەِەش، ئەوط
ِىراش تەلطىٍّەغتە، ٍېتىّالرغب ثىر ٔېطىۋە ثېرىػىە ثۇٍرۇٌغبْ، ثىراق لبٔچە ئۈٌۈظ 
ئبٌىذىغبٍٔىمي ثەٌگىٍۀّىگەْ. ِىراضتىٓ ثېرىٍىذىغبْ ھەلمىٕىڭ ئېٕىك ثەٌگىٍۀّىگۀٍىىي 

ىذىغبْ ِىمذارٔي ٍېتىّالرٔىڭ زىَىٕىغب ئىػٍىتىٍّەضٍىىي وېرەن. چۈٔىي ِىراضتىٓ ئبٌ
ئبٍەت ٍېتىّالرغب ٔېطىۋە ثېرىػىە  – 8ئبٍەتتۇر،  – 12ۋە  11ثەٌگىٍەٍذىغبْ ئبٍەتٍەر 

ثۇٍرىَذۇ. ٍۀي ثۇ، ٍېتىّالر ِىراضتىٓ ھەلمي ثەٌگىٍۀگۀٍەردىٓ ئبٌذىٕمي ئورۇٔذا 
ضتىٓ دېگۀٍىىتۇر. چۈٔىي ِىراش ثۆٌۈٔگۀذىٓ وېَىٓ ھېچٕەرضە لبٌّبٍذۇ. غۇڭب ٍېتىّالرغب ِىرا

ھەق ثېرىٍىذىغبْ ثوٌطب، ِىراش تەلطىُ لىٍىٕىػتىٓ ثۇرۇْ ثېرىٍىذۇ. ِىمذارىٕىڭ 
ثەٌگىٍۀّىگەْ ثوٌىػي، ٍېتىّالرٔىڭ زىَىٕىغب ضۈٍئىطتىّبي لىٍىّٕبضٍىمي الزىُ. ئۀئۀىۋىٌ 
چۈغۀچە ِەضىٍىگە ثۇ ٔولتىذىٓ لبرىّىغبْ ثوٌطب، ثۇ لۇرئبٕٔىڭ ِەضىٍىطي ئەِەش، ثەٌىي 

ِەضىٍىطىذۇر. لۇرئبْ پەلەت وېٍەچەوٕىال ئەِەش، ئۀئۀىٕىّۇ ٍېڭىذىٓ  ئۀئۀىٕىڭ
 غەوىٍٍۀذۈرگۈچىذۇر.  

« فەرائىس ئبٍەتٍىرى » ، ِىراش ئبٍەتٍىرى «فەرائىس » فىمىھ ئىٍىّىذە ِىراش تەلطىّبتي 
دەپ ئبتبٌغبْ ۋە ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ِەغھۇر ثوٌغبْ. ثۇ ٔولتىذا غۇٔي ئەضىەرتىپ ئۆتۈظ 

ئبٍەتٍەر  – 21 – 7وۆرۈٔۈغتە ِىراش ۋە ۋەضىَەت ثەٌگىٍىّىطي تىٍغب ئېٍىٕغبْ  وېرەوىي،
ٔىڭ «ئبٍبي » ئەِەش، ثەٌىي « ِىراش » ئبرىطىذىىي ثۆٌەوٕىڭ ئبضبضٍىك تېّىطي 

ئبٍەتٍەر ئبٍبي وىػىٕىڭ ھەلمىٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ ۋە ثۇ ھەلٕي  – 10 – 7ھەلمىذۇر. ثوٌۇپّۇ 
 چ ئبلىۋەت ثىٍەْ ئبگبھالٔذۇرىذۇ:    دەپطۀذە لىٍغۇچىالرٔي لورلۇٔ

َا يَْأُكُلوَف ٓت بُُطوِِنِْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَف َسِعْيًا  ِإفَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَف أَْمَواَؿ اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإٔمَّ
( ٍەۋاٌىذىغبٔالر، غۈثھىطىسوي،  ٔبھەق زۇٌۇَ لىٍىپ ٍېتىٍّەرٔىڭ ِبي ـ ِۈٌىىٕي )» 

( ئوتٕي ٍەۋاٌغبْ ثوٌىذۇ، ئۇالر ٍېٕىپ تۇرغبْ  ِەت وۈٔي ٍېٕىپ تۇرىذىغبْلىَب لورضىمىغب )
 (. 10« )  ( وىرىذۇ ٍۀي دوزاخمب ئوتمب )

ثوٌّىطۇْ  –ثىٍەْ تۇي ثوٌطۇْ « ٍېتىّالر » ئبٍەتتە ھەلمي ھىّبٍە لىٍىٕغبْ 
طۇش ِەخ» ئبٍبٌالرٔىڭ ٔەزەردە تۇتۇٌغبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌّبلتب. لۇرئبٕٔىڭ ثۇ ِەضىٍىٕي 

ضۈپىتىذە ئوتتۇرىغب لوٍّبضٍىمي ۋە ثۇٔذاق ئبٍرىّبضٍىمىٕي، ئبٍەت « ئبٍبٌالر ِەضىٍىطي 
« زاِبٔىۋىٌ دۇَٔب » ٔبزىً ثوٌغبْ ِەزگىٍذىىي وىػىٍەر ٍبغىغبْ دۇَٔبٔىڭ، ثۈگۈٔىي 

ئىٕطبٍٔىرىغب ئوخػبظ جىٕطىٌ وىٍّىىٕي ئبٌذىٕمي ئورۇٔغب لوٍغبْ دۇَٔب ثوٌّىغبٍٔىمي 
ظ ِۇِىىٓ. ثۇ ھەرگىسِۇ ئۇ وۈٕٔىڭ دۇَٔبضىذا ئبٍبٌالرغب لبرىتب ثىٍەْ ئىساھال

ئبٍرىّچىٍىك لىٍىّٕىغبٍٔىمىٕي ثىٍذۈرِەٍذۇ، ئەٌۋەتتە. غۇٔذالتىّۇ، جبھىٍىَەت 
ئىٕطبٍٔىرىذا ثۇ ئبٍرىّچىٍىممب لبرىّبضتىٓ، لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌغبْ ِۇھىتتىىي ئىٕطبٔالر 

جىٕىطىَەت ئبٍرىّچىٍىمٕىڭ ئبز ئىىۀٍىىي زېھٕىذە، وۈٔىّىس ئىٕطبٍٔىرىغب لبرىغبٔذا 
 ِەٌۇَ ثوٌّبلتب.
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 – 11ٍۇلىرىذىىي ئبٍەتتىٓ وېَىٓ، ِىراش ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەر وېٍىذۇ ) 
(. ثۇ ثۆٌەوٕىڭ ئبدالمي غبٍىطي ۋە ِەلطىتي ِىراش ٔىطجىتىٕي رەلەٍِىه غەوىٍذە  12

ئبداٌەتٕي ثەرپب لىٍىػتۇر. ثۇ  ثەٌگىٍەغتىٓ زىَبدە، ھەلطىسٌىمٕىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىع ۋە
ٔىطجەتٍەر ئىچىذە، ئۆز ۋالتىذىىي جەِىئىَەتتە ثىر ئىطالھبت ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ 
ثىر ئىجرائبت ثبغالٔغبْ. ٍۀي، ئبٍبي وىػىگە ئەر وىػي ئبٌغبْ ِىراضٕىڭ ٍېرىّىچىٍىه 

ّىغبْ، لىس (. ئبٍبي وىػي ِىراضتىٓ ٔېطىۋە ئبالٌ 11ِىراش ئېٍىع ھەلمي ثېرىٍگەْ ) 
ثوۋالالر تىرىه وۆِۈۋېتىٍگەْ، ئۆٌگەْ ئبتىٍىرىٕىڭ ئبٍبٌٍىرىّۇ ئوغۇٌٍىرىغب ِىراش 

ضېتىٍىذىغبْ تبۋار وۆزى ثىٍەْ لبراٍذىغبْ ثىر دۇَٔبدا،  –لبٌغبْ، ئبٍبي وىػىگە ئېٍىپ 
ئبٍبي وىػىگە ِىراضتىٓ ٔېطىۋە ثېرىػٕىڭ ئۆزى، ضىسچە ئىطالھبت ثوٌّبً ٔېّە؟ ثۇ 

غۈٔۈپ ٍېتىػتە ئبچمۇچ، ۋەھىَٕىڭ لبٔۇْ تۇرغۇزۇظ ئبالھىذىٍىىىذۇر. ۋەھىٌ ھۆوۈِٕي چۈ
 تەڭ ثۆٌۈغۈٌگەْ ثىر ِىراضٕي ئىىىىذۀجىرگە چۈغۈرۈپ لوٍّبٍذۇ، ئەوطىچە پەلەت

ثېرىٍّىگەْ ِىراضتىٓ ئبٍبٌالرغب ئۈٌۈظ ئبٍرىَذۇ. ٍۀي ِۇھبتبثٍىرىغب ثۇ ٔولتىذا رىئبٍە 
ي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ. ۋەھىَٕىڭ ثۇ ھۆوّىٕىڭ ضەۋەثي لىٍىػي وېرەن ثوٌغبْ ثەٌگىٍىّىٕ

ئەرٌەرٔىڭ تبپىۋىتىذىٓ » ئبٍىتىذىٓ وۆرىۋاالالٍّىس:  – 32ثبرٌىمىٕي، ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ 
ئۆز «. ئۆزىگە ثىر ھەضطە ثبردۇر، ئبٍبٌالرٔىڭّۇ تبپبۋىتىذىٓ ئۆزىگە ثىر ھەضطە ثبردۇر 

ىذىٓ ھەضطە ثېرىذىغبْ ھبٌذا ئەِەش دەۋرىٕىڭ ئىٕطبٍٔىرى ِىراضتىٓ ئبٍبٌالرغب ئۆزٌىى
ئىذى. ئۇرۇظ، تىجبرەت ۋە ِىراضتىٓ تەغىىً تبپمبْ ئبضبضٍىك وىرىُ ئەرٌەرٔىڭ 

ِۈٌه ئىگىطي لىٍىػٕىڭ ھەق  –ئىٍىىذە ثوٌۇپ، ثۇٔذاق ثىر جەِىئىَەتتە ئبٍبٌالرٔي ِبي 
 ھولۇق ٔولتىطىذىىي ئەھّىَىتىٕي ئىٕىبر لىٍغىٍي ثوٌّبٍذۇ.   –

ئوچبلٍىك خبٔىّالر ثىٍەْ  –ۋەٍبوي پۇتي تبالدا ثوٌغبْ ئۆً وۆزى، وۆڭٍي 
ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەر، ٍۀە ِىراش دائىرىطي ئىچىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ. چۈٔىي، 

ِۈٌىٕي ثۆٌۈغەٌّەضٍىه ضەۋەثىذىٓ چىمّبلتب،  –جەِىئىَەتتە ئەڭ چوڭ ئىختىالپالر ِبي 
ەثىذىٓ چىمّبلتب. ِبٔب ثۇ لبْ داۋاٌىرىٕىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّىّۇ ثۇ ِەضىٍە ضەۋ

ِەضٍىٍەرٔىڭ ِەروىسىذە جەِىئىَەتتە ئبجىس ھبٌغب چۈغۈرۈپ لوٍۇٌغبْ ثىر گورۇپپىٕىڭ 
ئي » ئبٍەتتە ِۇٔذاق دېَىٍگەْ:  – 19ھولۇلي ھىّبٍە لىٍىٕغبْ. ِەضىٍەْ،  –ھەق 

ىڭ ٍۀي ثىر ئبدەِٕ ) ېٍىعىٍىپ، ئۇالرٔي ِىراش لىٍىپ ئّىٍٕەر! ئبٍبٌالرغب زورٌۇق لۇئِ
( ضىٍەرگە  لوٌىذىٓ ٍۀە ثىر ئبدەِٕىڭ لوٌىغب ئۆتۈپ تۇرىذىغبْ ِبي ئورٔىذا لىٍىۋاٌّبق

غۇٔذاق، ِۇغتۇِسور ئەرٌەر وۆپىٕچە ئەھۋاٌذا ئبٍبٌالرغب ِىراضچي «.  دۇرۇش ثوٌّبٍذۇ
 ثوٌىۋاالتتي، ھەتتب ئبٍبي وىػىٕىڭ ۋۇجۇدىٕي ثىر ِىراش دەپ چۈغۈٔەتتي.

(. ثۇ ثۆٌەوتە ئۆز  42 – 22ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەر وېٍىذۇ )  ئبٔذىٓ ئبئىٍە لۇرۇظ ثىٍەْ
(.  25 – 23ئبرا توً لىٍىع ھبراَ لىٍىٕغبٔالرٔىڭ وىٍّەر ئىىۀٍىىي تەپطىٍي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ ) 

ھولۇق ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىىتۇر. ثۇ  –دىممەت لىٍىذىغبْ ثوٌطبق، ثۇ ثۆٌەوٕىڭ تېّىطىّۇ ھەق 
ئەلٍىّىسگە وېٍىذۇ: ئبٌالھ ثۇ خىً ثەٌگىٍىّىٍەرٔي ٔېّە ئۈچۈْ ٔولتىذا ِۇٔذاق ثىر ضوئبي 

ئىٕطبٔالرٔىڭ ئۆزىگە لوٍۇپ ثەرِەً، ۋەھىٌ ٍوٌي ثىٍەْ ئۆزى ثەٌگىٍەٍذۇ؟ ثۇ ضوئبٌٕىڭ 
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تۇٍغۇضىغب  –جبۋاثىٕي ٍۀە ٔىطب ضۈرىطىٕىڭ ثۇ ثۆٌىىىذىٓ تبپىّىس. چۈٔىي ئىٕطبٕٔىڭ ھېص 
ثۀذىگە لۇي » ئەھۋاٌذا ثەٌگىٍىٕىذىغبْ ھەر پرىٕطىپ، ئەضىر ثوٌىػي ئېھتىّبٌي ٍۇلىرى. ثۇ 

تۇٍغۇضىغب ۋە غەٍئىٍەرگە لۇي ثوٌۇظ ثۇٔىڭغب  –پرىٕطىپىذۇر. ٔەپطىگە، ھېص « ثوٌۇظ 
ئەگىػىپ وېٍىذۇ. ثۇٔذاق ثىر لبٔۇٔىٌ ئۆٌچەَ، تەدثىمٍىغۇچي ۋە تەدثىمالٔغۇچي ئىٕطبْ 

  ثبٍبْ لىٍىذۇ:    ئۈچۈّٔۇ ٍۈوتۇر. تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍەر ثۇ ھەلىمەتٕي

( 27َواللَُّو يُرِيُد َأْف يَػُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف الشََّهَواِت َأْف ََتِيُلوا َمْيًَّل َعِظيًما )
ْنَساُف َضِعيًفا )  (28يُرِيُد اللَُّو َأْف ُ٘مَفَّْف َعْنُكْم َوُخِلَق اْْلِ

 غەھۋەتٍەرگە ئەگىػىذىغبٔالر ،ٕي خبالٍذۇضىٍەرٔىڭ تەۋثەڭالرٔي لوثۇي لىٍىػهللا » 
هللا ( خبالٍذۇ.  ئوخػبظ فبجىر ثوٌۇغۇڭالرٔي ئۆزٌىرىگە ) چىمىرىۋېتىػٕيتوغرا ٍوٌذىٓ ضىٍەرٔي 

(  ٔەپطي خبھىػىغب خىالپٍىك لىٍىػتىٓ ضىٍەرٔىڭ ٍۈوۈڭالرٔي ٍېٕىىٍىتىػٕي خبالٍذۇ. ئىٕطبْ )
 (. 28 – 27« )  ئبجىس ٍبرىتىٍذى

ىٍىذە ضبدالەتطىسٌىه ۋە ئىپپەتطىسٌىه ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر ئبٍەت ئبئ – 34
چىمىػبٌّبضٍىك ِەضىٍىطىٕي ھەي لىٍىع ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌۇپ، ئبدەتتىىي ثىر 
چىمىػبٌّبضٍىمتب ئەلٍىگە ئەڭ ثبغتب وېٍىذىغبْ ئىع، ئبٍبٌىٕي ئۇرۇظ ثوٌغبْ ثىر جەِىئىَەت 

 بٔىٌ ئۇضٍۇة ۋە ٍوٌالرٔىڭ ثبرٌىمىٕي ئەضٍىتىذۇ.ئەرٌىرىگە، ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب تېخىّۇ ئىٕط
ضۈرىٕىڭ ثۇ ٍەرگىچە ثوٌغبْ لىطّىذىىي ِەلطەتٕي ِۇٔذاق ئىخچبِالغمب ثوٌىذۇ: پبن ثىر 

ِۈٌه ۋە پبن ثىر  -ئەلىذە، پبن ثىر ئبڭ، پبن ثىر غەخطىَەت، پبن ثىر ئبئىٍە، پبن ثىر ِبي 
غبْ ۋە داۋاَ لىٍغبْ ثۆٌەوٍەرٔىڭ ئبخىرلي ئبٍەت ثىٍەْ ثبغٍى – 43جەِىئىَەت ثەرپب لىٍىع. 

 ِەلطىذىّۇ پبن ثىر جەِىئىَەت ثەرپب لىٍىع ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىىتۇر.  
(. ٔبِبز  43ضۈرىذە ھبراق ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ئىىىىٕجي ثىر ثۆٌەن ٍەر ئبٌىذۇ ) 

ٕىڭ ثىر ٔىػبٔى« تبزٌىك » ھۆوۈٍِىرى ۋە تبزٌىك ئەھىبِي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەرِۇ 
(.  57 – 44ئەھٍىٕىڭ ئېسىپ وېتىػي تىٍغب ئېٍىٕىذۇ )  وىتبةپبرچىطىذۇر. ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ 

 تۆۋۀذىىي ئبٍەت ثۇ ضۈرىٕىڭ ضەرخىً ئبٍەتٍىرىذىٓ ثىرضىذۇر:

للَِّو فَػَقِد ِإفَّ اللََّو ََل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ بِِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْؾ بِا
 افْػتَػَرى ِإَْثًا َعِظيًما

لب غېرىه وەٌتۈرۈظ گۇٔبھىٕي ِەغپىرەت لىٍّبٍذۇ، خبٌىغبْ هللا ھەلىمەتەْ اهللا ا» 
لب غېرىه وەٌتۈرىذىىەْ، هللا ئبدەِٕىڭ ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب گۇٔبھىٕي ِەغپىرەت لىٍىذۇ. وىّىي ا

 (. 48« )  چوڭ گۇٔبھ لىٍغبْ ثوٌىذۇ
ىپىگە وىػىٕىڭ دىممەت ٔەزرىٕي ٍۀە ثىر لېتىُ ثۇ ضۈرىذىّۇ ٍەھۇدىٍَىػىع خەۋ

ئبغذۇرٌغبْ. چۈٔىي ۋەھىَگە غبھىت ثوٌغبْ ۋە ٍەتىۈزۈظ ۋەزىپىطي تبپػۇرۇٌغبْ ثىر لەۋِّۇ 
ۋەھىَذىٓ » ئەضٍي ٔىػبٔذىٓ ٍىرالٍىػىپ وېتىػي، ثۇزۇٌىػي ِۇِىىٓ. زېھىٕذە پەٍذا ثوٌغبْ 

» دېگەْ ضوئبٌغب، ۋەھىٌ « ىذۇ؟ ٍىرالٍىػىپ ئبداغمبٔذا لەۋَ وىٍّەرگە ئوخػبپ لبٌ
 دەپ جبۋاپ ثەرِەوتە.« ٍەھۇدىٍَەغىەْ ثۀي ئىطرائىً لەۋِىگە ئوخػبظ ثوٌۇپ لبٌىذۇ 
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ضۈرىذە پبن ثوٌغبْ ئىٕطبٔالر جەِىئىَىتىٕىڭ ۋۇجۇدلب چىمىػي ئۈچۈْ زۆرۈر ثوٌغبْ 
بْ ھبٍبت ئۈچۈْ چبپمۇٔالر ثىٍەْ توٌغ –خىً ثوراْ  –ثەٌگىٍىّىٍەر ثەٌگىٍۀگەْ. ثۇالر خىٍّۇ 

چەوٍىه ئۆرٔەوٍەردۇر. ٌېىىٓ لۇرئبْ ثىسگە ثۇ ئۆرٔەوٍەرٔي ئبضبش لىٍىپ، ٍېتىپ ثبرِبلچي 
ثوٌغبْ ٔىػبْ ئۈچۈْ ثوٍالپ ِېڭىػىّىس وېرەن ثوٌغبْ ٍوٌٕي وۆرضىتىپ لوٍىذۇ، فورِىال ثېرىذۇ. 

 ھەلىمەتتۇر.  ثىر فورِىال ثىٍەْ ِىڭ ِەضىٍىٕي ٍەغىىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمي ھەِّىگە ِەٌۇَ ثىر
پبن ثوٌغبْ ئىٕطبٔالر جەِىئىَىتىٕىڭ ۋۇجۇدلب چىمىػي ئۈچۈْ ٍبخػىالردىٓ ثوٌۇظ وۇپبٍە 
لىٍّبٍذۇ، ئبوتىپ ٍبخػىالردىٓ ثوٌۇظ غەرت. لۇرئبْ پبضطىپ ٍبخػىالرٔي ئبوىتپ 

 ٍبخػىالردىٓ ثوٌۇغمب چبلىرىپ ِۇٔذاق دەٍذۇ:

لَِّو َوالَِّذيَن َكَفُروا يُػَقاتُِلوَف ٓت َسِبيِل الطَّاُغوِت فَػَقاتُِلوا الَِّذيَن َآَمُنوا يُػَقاتُِلوَف ِٓت َسِبيِل ال
 َأْولَِياَء الشَّْيطَاِف ِإفَّ َكْيَد الشَّْيطَاِف َكاَف َضِعيًفا

لىٍىذۇ، وبپىرالر غەٍتبٕٔىڭ / پۈتۈْ وۈچي ثىٍەْ وۆرەظ ٍوٌىذا جىھبد هللا ّىٍٕەر اۇئِ» 
غەٍتبٕٔىڭ  . ئۇٔتۇِبڭالروي،تٍىرى ثىٍەْ ئۇرۇظ لىٍىڭالرٍوٌىذا ئۇرۇظ لىٍىذۇ؛ غەٍتبٕٔىڭ دوض

 (. 76« )  تەدثىرى ھەلىمەتەْ ئبجىسدۇر
ئبوتىپ ٍبخػىالرٔىڭ ئبوتىپ ٍبِبٍٔىمٕىڭ ٍبِراپ وېتىػىٕي توضىػي،  ھبٍبت » ۋەھىٌ، 

(. ضۆز ثۇ  85 – 84دەٍذۇ ) « ثوٍىٕچە داۋاَ لىٍىذىغبْ وۆرەغٕىڭ ِەلطەتٍىرىذىٓ ثىرضي 
وەٌگۀذە، ۋەھىٌ ٍبخػي ۋە ٍبِبٔالر ھەلمىذىىي لىڭغىر چۈغۀچىگە لبرىتب تۈزۈتۈظ  ٔولتىغب
 ثېرىذۇ:

َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَِّو َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَّْئٍة َفِمْن نَػْفِسَك َوأَْرَسْلَناَؾ لِلنَّاِس 
 َرُسوًَل وََكَفى بِاللَِّو َشِهيًدا

هللا ( ا ِەرھەِەت لىٍىع ٍۈزىطىذىٓ ڭب ٍەتىەْ ٍبخػىٍىك )( ضب ئي ئىٕطبْ! )» 
 ( ئۆزۈڭذىٕذۇر.  لىٍّىػٍىرىڭ تۈپەٍٍىذىٓ تەرىپىذىٕذۇر، ضبڭب ٍەتىەْ ٍبِبٍٔىك )

لىٍىپ ئەۋەتتۇق،  رەضۇي / ئەٌچي( ئىٕطبٔالرغب  پۈتۈْ ( ضېٕي ثىس ) ئي ِۇھەِّەد! )
 (. 79« )  تەرٌىىتۇرٍېهللا ( غبھىتىٍىممب ا ثۇٔىڭغب ثىر غبھىت وېرەن ثوٌطب )

ھولۇلمب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثۆٌەوٍەرٔىڭ ئبخىرلىطي، غەرتطىس جىٕبٍەت ثىٍەْ  –ھەق 
ئبٍەتٍەردە ثۇ ِەضىٍە تىٍغب ئېٍىٕغبْ. ثۇ ٍەردە  – 93 – 92ِۇٔبضىۋەتٍىه ثەٌگىٍىٍّەر ثوٌۇپ، 

ەْ ثبٍبْ ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىذا ئوتتۇرىغب چىممبْ ئىختىالپ ھەلمىذىىي ِەضٍىٍەر تەرتىپ ثىٍ
 لىٍىٕغبْ. 

ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئبٍەتٍەر ئۇرۇظ ئەخاللي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌۇپ، ئبٔذىٓ 
ٍۀە پبضطىپ ٍبخػىالرٔي ئبوتىپ ٍبخػىالردىٓ ثوٌۇغمب دەۋەت لىٍغبْ ئبٍەتٍەر وەٌّەوتە. 

پبضطىپ ثۇالرٔىڭ ئىچىذە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي ئەڭ تبرتىذىغبْ ئبٍەت، ئبٌالھ ٔىڭ ھەرگىسِۇ 
 ٍبخػىالرٔي ئبوتىپ ٍبخػىالر ثىٍەْ ثىر ئورۇٔغب لوٍّبٍذىغبٍٔىمي ھەلمىذىىي ئبٍەتتۇر:   
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ُر أُوِل الضََّرِر َواْلُمَجاِىُدوَف ٓت َسِبيِل اللَِّو بَِأْمَواِْلِمْ   ََل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَف ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َغيػْ
ِىِديَن بِأَْمَواْلِِْم َوأَنْػُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة وَُكَّلِّ َوَعَد اللَُّو َوأَنْػُفِسِهْم َفضََّل اللَُّو اْلُمَجا

 اْلُْْسََن َوَفضََّل اللَُّو اْلُمَجاِىِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعِظيًما
برالر ثۇٔىڭذىٓ ئەِب، تووۇر، وېطەٌگە ئوخػبظ ئۆزرىطي ث ّىٍٕەردىٓ ئۆزرىطىس )ۇئِ» 

ٍوٌىذا ِبٌٍىرىٕي، جبٍٔىرىٕي تىىىپ جىھبد لىٍغۇچىالر ثىٍەْ هللا ّىغبٔالر اىٍل ( جىھبد ەضٕبِۇضت
ّىغبٔالردىٓ ثىر ىٍل تىىىپ جىھبد لىٍغۇچىالرٔي جىھبدِبٌٍىرىٕي، جبٍٔىرىٕي هللا ثبراۋەر ثوٌّبٍذۇ. ا

الر ۋە ٌّىغبٔلىالٍۀي ئۆزرىطي ثوٌۇپ جىھبد  دەرىجە ئۈضتۈْ لىٍذى. ثۇ ئىىىي خىً وىػىٍەر )
جىھبد لىٍغۇچىالرغب ثۈٍۈن هللا جۀٕەتٕي ۋەدە لىٍذى. اهللا ( ٔىڭ ھەِّىطىگە ا ۇچىالرلىٍغجىھبد 

 (. 95« )  ( لىٍذى ّىغبٔالردىٓ ئبرتۇقىٍئۆزرىطىس تۇرۇپ جىھبد ل ئەجىر ئبتب لىٍىپ، ئۇالرٔي )
ذا ثەزىذە ئۇرۇظ غۇٔذاق ِەججۇرىٌ ثىر ھبٌغب وېٍىپ لبٌىذىغبْ ثوٌۇپ، ثۇٔذاق ئەھۋاٌ

ٔبِبزٔىڭّۇ ٍېرىّىٕي ئۇرۇغمب ثېرىػىىە توغرا وېٍىذۇ. ئبوتىپ ٍبِبٔالرٔىڭ ٍبِبٍٔىمىٕي 
توختۇتۇظ ئۈچۈْ ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ثۇ ئۇرۇظ ٔبِبزٔىڭ ثىر لىطّي ثوٌىذۇ، دېگەْ ِۀىٕي 

 ئبٍەتٍىرى ثۇ ھەلىمىٕي ثبٍبْ لىٍّبلتب.  – 102ۋە   101ثىٍذۈرىذۇ. ضۈرىٕىڭ 
غالٔغبْ ثۆٌەن، رەضۇٌۇٌالھمب لبرىتىٍغبْ ثەزىذە لبتتىك، ثەزىذە ئبٍەت ثىٍەْ ثب – 105

« خبئىٕالر تەرەپتە تۇرِب! » ٍۇِػبق ئبگبھالٔذۇرۇظ ثىٍەْ توٌغبْ. رەضۇٌۇٌالھمب لبرىتىٍغبْ 
ئبگبھالٔذۇرۇغىغب ضەۋەپ ثوٌغبْ ۋەلە، ثىسگە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئىٕطبْ ئىىۀٍىىىٕي ئەضٍىتىذۇ. 

ىڭ ئبٌذىغب وەٌگەْ ثىر داۋادا ھەلطىس ثوٌغبْ تەرەپٕىڭ پبٍذىطىغب چۈٔىي رەضۇٌۇٌالھ ئۆزىٕ
ھۆوۈَ لىٍىػمب تبش لبٌغبْ ثوٌۇپ، ٍۇلىرىذىىي ئبٍەت ٔبزىً ثوٌۇپ رەضۇٌۇٌالھ 
ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ. ئۇثەٍرىه جەِەتىذىٓ ئەثۇ تىئّە ٌەلەٍِىه ثىر وىػي، ثىر ضبۋۇتٕي 

وٍىذۇ. ضبۋۇت تېپىٍغبٔذىٓ وېَىٓ ئەثۇ تىئّە ئوغۇرالٍذۇ ۋە ثىر ٍەھۇدىٌ گۆرۈچىگە گۆرۈگە ل
رىئبٌٍىمٕي ئىٕىبر لىٍىپ، گۇٔبھىٕي گۆرۈچي ٍەھۇدىَغب ئبرتىپ لوٍىذۇ. رەضۇٌۇٌالھ ئبٌذىغب 
وەٌگەْ ثۇ داۋادا، ئەثۇ تىئّە ئۆزى ثۆھتبْ چبپٍىغبْ ٍەھۇدىَغب لبرغي، ِۇضۇٌّبْ جبِبئىتىگە 

ٍىٕىپ، ئۆزىٕىڭ گۇٔبھطىس ئىىۀٍىىىٕي ِۀطۇپ ثوٌۇغٕىڭ ثبرٌىك ئەۋزەٌٍىىىذىٓ پبٍذى
ِەْ ِۇضۇٌّبْ تۇرضبَ ِبڭب » ئىطپبتٍىّبلچي ثوٌىذۇ. داۋأىڭ لبزىطي ثوٌغبْ رەضۇٌۇٌالھمب 

دېگۀذەن ضۆزٌەرٔي لىٍىذۇ. رەضۇٌۇٌالھ داۋادا « ئىػۀّەً، ثىر ٍەھۇدىَغب ئىػىٕەِطەْ؟ 
 ىىي ئبٍەت ٔبزىً ثوٌغبْ:  ئەثۇ تىئّۀىڭ پبٍذىطىغب ھۆوۈَ ثەرِەوچي ثوٌغبٔذا تۆۋۀذ

 َخِصيًما ِإنَّا أَنْػَزْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَْقّْ لَِتْحُكَم بَػنْيَ النَّاِس ِبَا أَرَاَؾ اللَُّو َوََل َتُكْن لِْلَخائِِننيَ 
 (106( َواْستَػْغِفِر اللََّو ِإفَّ اللََّو َكاَف َغُفورًا َرِحيًما )105)

ٔىڭ وۆرضەتىىٕي ثوٍىچە ھۆوۈَ لىٍطۇْ دەپ، ضبڭب هللا ا اضېٕي وىػىٍەر ئبرىطىذ» 
تىٓ ِەغپىرەت هللا ھەلىمەتەْ ھەق وىتبثٕي ٔبزىً لىٍذۇق. خبئىٕالرٔىڭ تەرىپىٕي ئبٌّىغىٓ. ا

 – 105« )  ھەلىمەتەْ ٔبھبٍىتي ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر، ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇرهللا تىٍىگىٓ. ا
106 .) 
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ثۇ ئبٍەتتىٓ وېَىٓ، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِۇھبتبثٍىرىغب  لىٍغبْ خىتبةرەضۇٌۇٌالھمب ثىۋاضتە 
 – 114لبرىتىٍغبْ ۋە ئۇالرٔىڭ چۈغۀچىٍىرىٕي غەوىٍٍۀذۈرىذىغبْ ئبٍەتٍەر وېٍىذۇ ) 

115 .) 
ضۈرىذە ٍەھۇدىٍَەغىەْ ِۇضب ئۈِّىتي تىٍغب ئېٍىٕغبٔذا، خىرىطتىَبٔالغمبْ ئىطب ئۈِّىتىّۇ 

لىسىُ ضبڭب ئېَتبً، » ۋاضتە ئۇالرغب لبرىتىٍغبْ. ثىراق ثى خىتبةئبٍەتتە  – 171زىىىر لىٍىٕغبْ. 
ئۇضٍۇثي ثىٍەْ ِۇھەِّەت ئۈِّىتىٕىڭ ِۇئّىٍٕىرى ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ « وېٍىٕىُ ضەْ ئبڭال 

ضىٍەرِۇ ئۇالرغب ئوخػبظ رەضۇٌىڭالرٔي ئۇٌۇغالظ غۇئبرى ئبضتىذا » ثوٌۇپ، ئۇالرغب: 
دېَىٍّەوتە. ثۇ ثۆٌەوٕىڭ ئبضبضٍىك ِەزِۇٔي،  «خىرىطتىَبٍٔىػىپ لېٍىػتىٓ ھەزەر ئەٍٍەڭالر! 

ئىّبْ ِۇضتەضٕب ثىر ئەھۋإٌي ئۆز ئىچىگە ئبٌّبٍذۇ. ئبٌالھ ھېچىىّگە  –ئي ئىٕطبٔالر! دىٓ » 
ئىٍتىّبش لىٍّبٍذۇ. ضىٍەر تەۋەٌىه تۇٍغۇٌىرىڭالرٔي ئبراڭالردا ثبزارغب ضېٍىپ وۆوىە 

ە ِۀىۋىٌ ِۀپەئەتىە ئېرىػىػىڭالر وۆتىرەٌىػىڭالر ۋە ثۇ ئبرلىٍىك ھەر خىً ِبددىٌ ۋ
دىٓ «ِۇِىىٓ. ئەِّب ئبٌالھ لب، تەۋەٌىه تۇٍغۇٌىرىڭالرٔي ضبتىّەْ دېگۈچي ثوٌّبڭالر! 

 ئىجبرەت.
ثۇ ٍەردە ئورۇْ ئبٌغبْ ثىر ئبٍەت، ٔىجبدٌىمٕىڭ ثەٌگىٍىه جبِبئەتىە ِۀطۇپ ثوٌۇظ 

 ٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍّبلتب:      ثىٍەْ ئەِەش، ھەلىمەتىە ِۀطۇپ ثوٌۇظ ثىٍەْ لوٌغب وېٍىذىغب

ِو لَْيَس بَِأَمانِيُّْكْم َوََل أََماِنّْ َأْىِل اْلِكَتاِب َمْن يَػْعَمْل ُسوًءا ُٖمَْز بِِو َوََل ٖمَِْد لَُو ِمْن ُدوِف اللَّ 
 َولِيِّا َوََل َنِصْيًا

ٍەْ لوٌغب ضىٍەرٔىڭ لۇرۇق ئبرزۇٍۇڭالر ۋە ئەھٍي وىتبثٕىڭ لۇرۇق ئبرزۇضي ثى ٔىجبدٌىك،» 
(  دۇَٔبدا ٍبوي ئبخىرەتتە وەٌّەٍذۇ، وىّىي ثىر ٍبِبٍٔىك لىٍىذىىەْ، ثۇٔىڭ ئۈچۈْ )

( ھېچمبٔذاق  ٔىڭ ئبزاثىذىٓ لۇتۇٌذۇرىذىغبْهللا ا تىٓ ثبغمب )هللا جبزاٌىٕىذۇ، ئۇ ئۆزى ئۈچۈْ ا
 (. 123« )  دوضت ۋە ھېچمبٔذاق ِەدەتىبر تبپبٌّبٍذۇ

َىٓ، ضۈرە ٍۀە ئەضٍي تېّىطي ثوٌغبْ ئبٍبٌالرٔىڭ ثۇ ئبرىغب لىطتۇرۇٌغبْ ثۆٌەوتىٓ وې
ھولۇلي ِەضىٍىطىگە لبٍتىذۇ. ۋەھىٌ، ثوٌۇپّۇ ئەر وىػي ھبوىُ ئورۇٔذا تۇرىذىغبْ ثىر  –ھەق 

جەِىئىَەتتە ئبجرىػىػٕىڭ، ئەھۋإٌىڭ پۈتۈٍٔەً ئبٍبي وىػىٕىڭ زىَىٕىغب ثوٌغبْ تەرەپٍىرى 
ھەلمىٕي ھىّبٍە لىٍىذىغبْ تەٌىّبتالرٔي ثبٍبْ ھەلمىذە توختىٍىذۇ ۋە ئبجراغمبْ ئبٍبٌٕىڭ 

 (.  134 – 127لىٍىپ ئۆتىذۇ ) 
دېگەْ « غەرەپ ۋە ئىسزەتٕي وىّٕىڭ ٍېٕىذىٓ ئىسدەظ وېرەن؟ » ئىٕطبْ زېھٕىذىىي 

 ضوئبٌغب ۋەھىٌ تۆۋۀذىىىذەن جبۋاپ ثېرىذۇ:

ِننَي أَيَػْبتَػُغوَف ِعْنَدُىُم اْلِعزََّة فَِإفَّ اْلِعزََّة لِلَِّو الَِّذيَن يَػتَِّخُذوَف اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِف اْلُمْؤمِ 
يًعا  َجَِ

غەرەپ ۋە  ٍىمىذىٓ ) غەرەپ ( ھېص لىٍغبٔالر،دوضت ڭّىٍٕەرٔي لوٍۇپ، وبپىرالرٔىۇئِ» 
ٕىڭ غۇٔي ئوثذاْ ثىٍىڭالروي، غەرەپ ۋە ئىسزەت ذۇ؟ٍېٕىذىٓ ئىسدەِوبپىرالرٔىڭ ئىسزەتٕي 

 (. 139« )  ضتۇرلب خبهللا ھەِّىطي ا
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ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئبٍەتتە ۋەھىَٕي ِەضخىرە لىٍغبْ ۋە ۋەھىَگە ضەي لبرىغبٔالر 
 ھەلمىذە ِۇٔذاق دېَىٍگەْ:

ْعُتْم َآيَاِت اللَِّو ُيْكَفُر ِِّبَا َوُيْستَػْهَزُأ ِِّبَا َفََّل تَػقْ  ُعُدوا َوَقْد نَػزََّؿ َعَلْيُكْم ِٓت اْلِكَتاِب َأْف ِإَذا َسَِ
 ُهْم َحَّتَّ َ٘مُوُضوا ٓت َحِديٍث َغْْيِِه إِنَُّكْم ِإًذا ِمثْػُلُهْم ِإفَّ اللََّو َجاِمُع اْلُمَناِفِقنَي َواْلَكاِفرِيَن ِٓت َمعَ 

يًعا  َجَهنََّم َجَِ
  ِۇٔذاق تەٌىّبت ثېرىذۇ:( ضىٍەرگە  ٍۀي لۇرئبٔذا وىتبثتب )هللا ا» 

ۋە ِەضخىرە لىٍىٕىۋاتمبٍٔىمىٕي ئبڭٍىغبْ ٔىڭ ئبٍەتٍىرىٕىڭ ئىٕىبر لىٍىٕىۋاتمبْ هللا ا ضىٍەر
( ثبغمب پبراڭغب  ٔىڭ ئبٍەتٍىرىٕي ِەضخىرە لىٍىۋاتمبْ وبپىرالرهللا ٍۀي ا چېغىڭالردا، ئۇالر )

( ئۇالرغب ئوخػبظ ثوٌۇپ  گۇٔبھتب وىرىػّىگىچە ئۇالر ثىٍەْ ثىٍٍە ئوٌتۇرِبڭالر، ثوٌّىطب )
(  ئبخىرەتتە ىرالرٔىڭ ھەِّىطىٕي )ھەلىمەتەْ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ۋە وبپهللا ا .لبٌىطىٍەر

 (. 140« )  جەھۀٕەِگە توپالٍذۇ
لۇرئبٔذىٓ، وبپىرالر ۋە ِۇٔبپىمالرٔي ضېٍىػتۇرۇغىٕي ضورىغبْ ثوٌطبق ٔېّە دەر ثوٌغىَتي؟ » 

دېگەْ ضوئبٌغب، لۇرئبْ تۆۋۀذىىي ئبٍەتتە ِۇٔبپىمالرٔىڭ وبپىرالردىّٕۇ ثەتەر « 
ىك جبۋاپ ثېرىذۇ. ثۇ ٔىفبڭٕىڭ لبٔچىٍىه دەرىجىذە ٍوغۇرۇْ ئىىۀٍىىىٕي تىٍغب ئېٍىع ئبرلىٍ

 ۋە خەتەرٌىه ئىىۀٍىىىٕي چۈغۈٔۈپ ٍېتىػىە ٍېتىپ ئبغىذۇ:  

 ِإفَّ اْلُمَناِفِقنَي ٓت الدَّْرِؾ اْْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن ُتََِد َْلُْم َنِصْيًا
( تبغٍىٕىذۇ، ئۇالرغب  ۀي لەئرىگەٍ ِۇٔبپىمالر چولۇَ دوزاخٕىڭ ئەڭ ئبضتىٕمي لەۋىتىگە )» 

 (.  145« )  ( ِەدەتىبر تبپبٌّبٍطەْ ئبزاثتىٓ لۇتمۇزىذىغبْ ھەرگىسِۇ )
ئبٌالھ ٔىڭ ثبرٌىمىغب ئىػىٕىذىغبٍٔىمىٕي داۋا لىٍىپ، ئبٌالھ ئەۋەتىەْ ئەٌچىٍەر ۋە ئۇ 

ھ لب ئەٌچىٍەر ئبرلىٍىك ئەۋەتىٍگەْ ضۆزٌەرگە ئىػۀّەٍذىغبٔالر، ئەِىٍىَەتتە ئبٌال
ئىػۀگۈچىٍەر لبتبرىذىٓ ضبٔبٌّبٍذۇ. ئۇالرٔىڭ ثۇ لىٍّىػي ئبٌالھ ثىٍەْ ئەٌچىٍەرٔي 

 ئبرىطىٕي ئبٍرىۋەتىۀٍىىتۇر:

 بِبَػْعٍض ِإفَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَف بِاللَِّو َوُرُسِلِو َويُرِيُدوَف َأْف يُػَفرُّْقوا بَػنْيَ اللَِّو َوُرُسِلِو َويَػُقوُلوَف نُػْؤِمنُ 
( أُولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُروَف َحقِّا 150ُر بِبَػْعٍض َويُرِيُدوَف َأْف يَػتَِّخُذوا بَػنْيَ َذِلَك َسِبيًَّل )َوَنْكفُ 

 (151َوَأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا )
ثىٍەْ ئۇٔىڭ هللا ٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍغبٔالر، ائەٌچىٔي ۋە ئۇٔىڭ هللا غۈثھىطىسوي، ا» 

(  ٍىرىگە ئىػۀّەٍّىس دېَىع ثىٍەْئەٌچىلب ئىػىٕىپ هللا ا )ٍىرىٕىڭ ئبرىطىٕي ئەٌچى
( ثەزىطىگە ئىػىٕىّىس، ثەزىطىگە ئىػۀّەٍّىس  ٍەرٔىڭئەٌچى ئبجرىتىۋەتّەوچي ثوٌغبٔالر، )

وبپىرالرغب  . ثىس( راضتىٕال وبپىرالردۇر ئىّبٕٔي دەۋا لىٍغبْ تەلذىردىّۇ دېگۈچىٍەر ـ ئۀە غۇالر )
 (. 151 – 150« )  ىذۇقخورٌىغۇچي ئبزاة تەٍَبرٌ

ئبٍىتي ثىٍەْ ٍەھۇدىٍَىػىع خەۋپىگە ِۇئّىٍٕەرٔىڭ دىممەت ٔەزرىٕي  – 153ضۈرە 
ئبغذۇرۇظ ِەلىطىتىذە، ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ ٍەھۇدىٍَىػىع تبرىخىذىٓ ئىجرەتٍەر ضۇٔىذۇ. 
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غب ئۇالرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھمب لىٍغبٍٔىرى ھەٍراْ لبالرٌىك ئىع ئەِەش ئىذى. چۈٔىي ئۇالر ثۇٔىڭ
ئوخػبظ ئەزىَەتٍەرٔي ئىٍگىرى ئۆز ئىچىذىٓ چىممبْ ھەزرىتي ئىطبغىّۇ ٍەتىۈزگۀىذى 

(. ضۈرىٕىڭ داۋاِىذىىي ئبٍەتٍەردە رىطبٌەتٕىڭ ئەثەدىٌ ئىىۀٍىىي  162 – 156) 
تەوىتٍىٕىذۇ ۋە ثۇ ٔولتب ٔەزەردە تۇتۇٌغبْ ھبٌذا ئۆتّۈغتىىي ثىر لىطىُ پەٍغەِجەرٌەر تىٍغب 

 پۈتۈْ ئىٕطبٔالرغب لبرىتىٍىذۇ: خىتبة(. ثۇ ثۆٌەوتىٓ وېَىٓ  163) ئېٍىپ ئۆتۈٌىذۇ 

رًا َلُكْم َوِإْف َتْكُفُروا فَِإفَّ  لِلَِّو َما ٓت  يَا أَيػَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكُم الرَُّسوُؿ بِاْلَْقّْ ِمْن َربُّْكْم َفَآِمُنوا َخيػْ
 َحِكيًماالسََّماَواِت َواْْلَْرِض وََكاَف اللَُّو َعِليًما 

ىڭالردىٓ ەثج( ضىٍەرگە ر ٍۀي ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالَ ) ِبٔب رەضۇيئي ئىٕطبٔالر! » 
( ضىٍەر ئۈچۈْ پبٍذىٍىك، ئەگەر ئىٕىبر  ثۇ ( ئېٍىپ وەٌذى، ئىّبْ ئېَتىڭالروي، ) دىٓ ھەق )

(. چۈٔىي  ضىٍەردىٓ ثىھبجەتهللا ا ( ) ٍۀي وۇفرىٕي داۋاِالغتۇرضبڭالر لىٍطبڭالر )
ٔىڭ هللا ٍۀي ا ٔىڭذۇر )هللا ٔالردىىي ۋە زېّىٕذىىي غەٍئىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ائبضّب

( ثىٍگۈچىذۇر، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع  ثۀذىٍىرىٕىڭ ئەھۋاٌىٕي هللا )(. ا ِەخٍۇلبتىذۇر، ِۈٌىىذۇر
 (. 170« )  لىٍغۇچىذۇر

ِۈٌه، ئۇرۇظ ۋە ئبجرىػىػمب  –ثبغتىٓ ئبخىر ئبٌالھ، ئىٕطبْ، ئبٍبي، ِىراش، ِبي 
تٍىه ھۆوۈٍِەر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ٔىطب ضۈرىطي، ئەڭ ئبخىرىذا خىتبثىٕي پۈتۈْ ِۇٔبضىۋە

 ٕي پەلەت ئبٌالھ ال لىٍىذۇ:خىتبثئىٕطبٔىَەت لبرىتىذۇ. ئەڭ ٍۇلىرى ٔولتىذىٓ لىٍىٕغبْ ثۇ 

( فََأمَّا الَِّذيَن 174ا )يَا أَيػَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم بُػْرَىاٌف ِمْن رَبُّْكْم َوأَنْػزَْلَنا ِإلَْيُكْم نُورًا ُمِبينً 
ًما َآَمُنوا بِاللَِّو َواْعَتَصُموا بِِو َفَسُيْدِخُلُهْم ِٓت َرْْحٍَة ِمْنُو َوَفْضٍل َويَػْهِديِهْم ِإلَْيِو ِصَراطًا ُمْسَتِقي

(175) 
ئوچۇق دەٌىً وەٌذى، ضىٍەرگە روغەْ  ىڭالر تەرىپىذىٓەثجرئي ئىٕطبٔالر! ضىٍەرگە » 

(  ٍۀي لۇرئبٔغب لب ئىّبْ ئېَتمبْ ۋە ئۇٔىڭغب )هللا ( ٔبزىً لىٍذۇق. ا بٕٔيٍۀي لۇرئ ٔۇرٔي )
( داخىً  ٍۀي جۀٕىتىگە ئۇالرٔي ئۆز رەھّىتىگە ۋە ٔېّىتىگە )هللا چىڭ ٍېپىػمبٔالرغب وەٌطەن، ا

 (. 175 – 174« )  لىٍىذۇ ۋە ئۇالرٔي توغرا ٍوٌغب ثبغالٍذۇ
ئەخالق ۋە ئەلىذە ئبرىطىذىىي ئبٍرىٍّبش ٍىغىٕچبلٍىغبٔذا، ٔىطب ضۈرىطي ھەر پۇرضەتتە 

ِۇٔبضىۋەتىە وىػىٕىڭ دىممەت ٔەزرىٕي ئبغذۇرىذۇ. ثىراۋٔىڭ ھەلمىٕي ٍېَىػٕىڭ رەزىً لىٍّىع 
ئىىۀٍىىىٕي ۋە ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىذا ِۇھەثجەتٕىڭ زۆرۈرٌىىىٕي تەوىتٍەٍذۇ. ضۈرە، ِىراضمب 

 ِۇٔبضىۋەتٍىه لەالٌە ئبٍىتي ثىٍەْ ئبخىرٌىػىذۇ.
وئبي: لۇرئبٕٔىڭ ِىراش ھەلمىذە ثۇٔچە ئەضتبٍىذىٍٍىك ثىٍەْ توختىٍىػىٕىڭ ھېىّىتي ض
 ٔېّە؟

ئەٌجبۋاپ: ئەِگەوىە ھۆرِەت لىٍىع ۋە ئىٕطبٔغب تبپػۇرۇٌغبْ ئىالھىٌ ئبِبٔەت ثوٌغبْ 
ِبٌٕي ئبِبٔەتچىطىس لوٍّبضٍىك. چۈٔىي ئىگىطي ثوٌّىغبْ ثىر ئبِبٔەت، خىَبٔەتىە ٍوي 

 ئبچىذۇ.  
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 بدىٍە ضۈرىطيِۇج

 
ئېتىراز » ئبداٌەت ئىسدەپ، ھەلمىٕي تەٌەپ لىٍىپ « ِۇجبدىٍە » ضۈرىٕىڭ ئىطّي ثوٌغبْ 

« تۇجبدىٍۇ » دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ « لىٍغبْ ئبٍبي 
 پېئىٍىگە ئبضبضەْ ضۈرىگە ثۇ ئىطىُ لوٍۇٌغبْ:

لب هللا ائىػىٕي ۋە  ېتىراز لىٍغبْ ) تۇجبدىٍۇ (بڭب ئھەلىمەتەْ ئېرى توغرىطىذا ضهللا ا» 
 (.  1« ) / ِۇراجىتىٕي لوثۇي لىٍذى  لىٍغبْ ئبٍبٌٕىڭ ضۆزىٕي ئبڭٍىذى ھبۋاٌە

« ِۇٔبزىرٌىػىع » دەپ ئبتبٌغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ئەھۋاٌذا وەٌىّە « ِۇجبدەٌە » ضۈرە 
ٍىٕىػي، ِۇجبدىٍە ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ٌېىىٓ ضۈرىگە ئىطُ لىٍىپ لوٍۇٌغبْ ئىجبرىٕىڭ ثبغ

ئىطّىٕي وۈچٍۀذۈرىذۇ. ِۇجبدەٌە ئىطّي ضۈرىٕىڭ ئەضٍي ثبغٍىٕىػي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتطىس 
ثىرىٕي ٍەڭّەوچي ثوٌغبْ ئىىىي تەرەپ ثبردەن تۇٍغۇ  –ثوٌۇپ، خۇددى ئوتتۇرىذا ثىر 

ھ ثېرىذۇ. ھبٌجۇوي، ئۇٔذاق ثىر ئەھۋاي ٍوق. ئەگەر غۇٔذاق ثوٌغبْ ثوٌطب، ئبٍەتٍەردە ئبٌال
غىىبٍىتىٕي لوثۇي لىٍىپ لوٌٍىغبْ ئبٍبٌٕىڭ لبرغي تەرىپىذە رەضۇٌۇٌالھ ثوٌىػي وېرەن. ٍۀي، 

« ئبٌالھ لوٌٍىغبْ ئبٍبي ۋە رەضۇٌۇٌالھتۇر  -ِۇجبدەٌە لىٍغۇچي ئىىىي تەرەپ » ثۇ ئەھۋاٌذا 
بش دېَىػىە ِەججۇر ثوٌۇپ لبٌىّىس. ثۇ ئەھۋاي توغرا ئەِەش، ھەَ ۋەلۀىڭ رىئبٌٍىمىغىّۇ ِ

وەٌّەٍذۇ. ئوتتۇرىذا ئېرى تەرىپىذىٓ ئۇۋاٌچىٍىممب ئۇچرىغبْ ۋە ھەلمىٕي تەٌەپ لىٍغبْ ثىر 
ئبٍبي ثبر. ثۇ ِەضىٍە ِۇراجەت لىٍىٕغبْ رەضۇٌۇٌالھتىٓ ھبٌمىغبْ ثىر ِەضىٍە ثوٌۇپ، ِبٔب ثۇ 
ٔولتىذا ۋەھىٌ ئبرىغب وىرىذۇ ۋە ِەضىٍە ٍىٍتىسىذىٓ ھەي ثوٌىذۇ. ضۈرە ثۇ ۋەلۀي تېّب 

» ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ھەلمىٕي تەٌەپ لىٍغبْ ئبٍبي » لىٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئىطّي 
غەوٍي، ئەر وىػي « ِۇجبدەٌە » غەوٍىذە تەٌەپپۇز لىٍىٕىػي وېرەن. ئەگەر « ِۇجبدىٍە 

ھۆوۈِراْ ثوٌغبْ ثىر ئۀئۀىٕىڭ ئەضەرى ثوٌّىطب، ھېچ ثوٌّىغبٔذا خبتب چۈغۈٔۈپ لېٍىػٕىڭ 
ىي ثۇ ئىطىُ ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇغىغب ضەۋەپ ثوٌغبْ ۋەلەگە ِۇۋاپىك ئەضەرىذۇر. چۈٔ

 وەٌّەٍذۇ. 
ضۈرە ثىر پۈتۈْ ھبٌذا ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ثۇٔىڭ ئەوطىٕي ئىٍگىرى ضۈرگەْ لبراغالر 
ِەۋجۇت ثوٌطىّۇ، ئۀئبَ ضۈرىطىذىىي ئۆٌچەٍِەر ثۇ لبراغالرٔي رەت لىٍّبلتب. ئەھساپ 

تۈرىذىىي تباللٕي رەت لىٍغبٍٔىمي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، ثۇ « زىھبر  »ئبٍەتٕىڭ  – 4ضۈرىطي 
ضۈرە ئەھساپ ضۈرىطىذىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. ثۇٔىڭغب ئبضبضەْ ضۈرىٕي ھىجرى 

 ٍىٍىٕىڭ ثېػىذا ٔبزىً ثوٌغبْ دېَىػىە ثوٌىذۇ.  – 5
ىطىٕىڭ ئبرلىطىغب دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي ثبرٌىك تەرتىپٍەردە ضۈرىٕىڭ ِۇٔبفىمۇْ ضۈر

ئەھساپ  –تىسىٍغبٍٔىمي، ٍۇلىرىذىىي ٍەوۈٕٔي تەضتىمالٍذۇ. ضۈرە، ثىسٔىڭ تەرتىۋىّىسدە ٔىطب 
ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىذا ٍەر ئبٌىذۇ. چۈٔىي ٔىطب ضۈرىطي ئۇھۇد ئۇرۇغىذىٓ وېَىٓ ئوتتۇرىغب 

ذا ٔبزىً ٍىٍى – 4چىممبْ ئىجتىّبئىٌ ِەضٍىٍەر ھەلمىذە توختىٍىذۇ. ٔىطب ضۈرىطي ھىجرى 
ٍىٍىذا ٔبزىً  – 5ثوٌغبْ ئبخىرلي ضۈرە ثوٌۇظ ئېھتىّبٌي ٍۇلىرى ثوٌۇپ، ِۇجبدىٍە ضۈرىطي 

 ثوٌغبْ تۆت ضۈرىٕىڭ تۇٔجىطىذۇر.
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ضۈرە، ئىطالِىَەتتىٓ ثۇرۇْ ئۀئۀىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌغبْ ثىر ھەلطىسٌىك ۋە ئبٍرىّچىٍىك 
رەت لىٍىذۇ. ثۇ، ئبٍبٌىٕي ئبٔىطىٕىڭ  ئۆرٔىىىٕي تىٍغب ئېٍىپ، ئبٍبٌالرغب لبرىتىٍغبْ زۇٌۇِٕي

ئىذى. ثۇ « زىھبر » ئورٔىغب لوٍۇپ، ئۇٔي ھەلٍىرىذىٓ ِەھرۇَ لبٌذۇرۇظ ئۀئۀىطي ثوٌغبْ 
خىً ھەلطىسٌىمٕي رىئبي ھبٍبتتب ٍۈز ثەرگەْ ثىر ۋەلە ئبرلىٍىك رەت لىٍغبْ ۋەھىٌ، ثۇ 

 (. 6 – 1ظ ثۇٍرىَذۇ ) ئۀئۀىٕي داۋاِالغتۇرغۇچىالرٔي جبزا ضۈپىتىذە وبپبرەت ئۆتە
» ثۇ ھەلطىسٌىممب ئۇچرىغبْ خبٔىُ ھبۋٌە ثىٕتي ضبئ ٌەثە ثوٌۇپ، ئېرى ئەۋش ثىٓ ضبِىت 

دەپ زىھبر لىٍىذۇ. ئبٔذىٓ وېَىٓ ھبۋٌە « ضەْ ِەْ ئۈچۈْ ئبٔبِٕىڭ ئۇچىطىغب ئوخػبظ! 
ھۆوۈِٕي » ثىٍەْ ثىرگە ثوٌۇغٕي تەٌەپ لىٍغبٔذا، ھبۋٌە ئېرىٕىڭ تەٌىپىٕي رەت لىٍىذۇ ۋە 

دەپ جبۋاپ ثېرىذۇ. « رەضۇٌۇٌالھمب ثۇٔي دېَەٌّەٍّەْ » دەٍذۇ. ئېرى « رەضۇٌۇٌالھ ثەرضۇْ 
دەٍذۇ ۋە ۋەلۀي رەضۇٌۇٌالھمب ئېَتىذۇ. رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ « ئۇٔذالتب ِەْ ئېَتىّەْ » ھبۋٌە، 

 ھبۋٌە ثىٕتي ضبئ ٌەثە ئبرىطىذىىي دىئبٌوگ ِۇٔذاق ثوٌغبْ:
ِېٕي ٔىىبھىغب ئبٌغبٔذا ٍبظ، چىراٍٍىك، جەٌىپ لىالرٌىك ئي رەضۇٌۇٌالھ! ئېرىُ  -

ئىذىُ. ئۇٔىڭغب ثىر لبٔچە ثبال تۇغۇپ ثەردىُ، ٍېػىّّۇ چوڭىَىپ لبٌذى. ئۇ ۋالىتتب 
 ثوٌذۇَ، ِېٕي ووچىغب چىمىرىۋەتتي. « ئبٔىطي » ضۆٍگەْ ٍبرى ئىذىُ، ئەِذى 

 ھبزىر ضەْ ئۇٔىڭغب ھبالي ئەِەش. -
 ق لىٍّىذى.ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي تبال -
 ھبزىر ضەْ ئۇٔىڭغب ھبالي ئەِەش. ثۇ ھەلتە ثىر ٔەرضە ٔبزىً ثوٌّىذى.  -
 ٔېّە ثوٌىذۇ، ئوثذاْ ئوٍٍىٕىپ ثبلمىٓ، ضبڭب پىذا ثوالً ئي رەضۇٌۇٌالھ! -
 ِېٕىڭ غەخطي لبرىػىُ ِۇغۇٔذاق! -
ئەِّب ِبڭب ِۇھتبج وىچىه ثىر ثبالَ ثبر. ئەگەر ئۇٔىڭ ثەرضەَ لېٍَىٕىپ لبٌىذۇ، ِەْ  -

 ېٕىّغب ئبٌطبَ ئبچ لبٌىذۇ. ٍ
- ..... 
 ئبٌالھىُ! دەردىّٕي ضبڭب، پەلەت ضبڭب ھبۋاٌە لىٍىّەْ. -

ثۇ دىئبٌوگالردىٓ ثىر ِۇددەت ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ، ھبۋٌە ثۇ ئبٍەتٍەرٔىڭ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي 
خوغخەۋرىٕي ئبٌىذۇ. رەثجي ھەلٍىك ثوٌغۇچي ۋە ھەلىمەت تەرەپتە تۇرغۇچىذۇر. رەثجي 

 –ھەق » ب ئۇچرىغبْ ھبۋٌە تەرەپتە تۇرغۇچىذۇر. ھەِّىطىذىٓ زىَبدە ئۇٔىڭ ئۇۋاٌچىٍىمم
ضۈپىتىذە ھەَ لۇرئبٔذا ھەَ تبرىختب ٔىػبٔي لبٌىذۇ. ھەلمىٕي « ھولۇلىٕي تەٌەپ لىٍغبْ ئبٍبي 

تەٌەپ لىٍىػتب پبضطىپ ِۇئبِىٍىذە ثوٌغبْ ضبٔطىسٌىغبْ ئەروەوٍەرگە ثىر ئبٍبي وىػي ئۆرٔەن 
 ثوٌىذۇ.  

ذىٓ وېَىٕىي ثۆٌەوتە، وىػىٕي ثىئبراَ لىٍغۇچي ۋەٍبوي ضۈٍئىطتىّبي لىٍىٕىع ئۇٔىڭ
ِۀىطىٕي « پىچىرٌىػىع » ٍبوي « ئبٍرىُ وۆرۈغۈظ » ئېھتىّبٌي ٍۇلىرى ثوٌغبْ 

ثىٍذۈرىذىغبْ ٔەجۋا ئبدىتي تىٍغب ئېٍىٕىذۇ ۋە ئۇٔىڭذىٓ ۋازوەچتۈرىذىغبْ ثىر جبزا ضۈپىتىذە 
(. ثۇ ھەر دەۋردە ٍېتەوچي ۋە ثبغالِچي  13 – 7ثىىتىٍىذۇ ) ثېرىع « ِەججۇرىٌ ضەدىمە » 

ثوٌغبْ وىػىٍەرٔي ثىئبراَ لىٍىذىغبْ ِەضىٍىذۇر. لۇرئبْ ثۇ ِەضىٍىگە لبرىتب ئېٍىپ وەٌگەْ 
ھەي لىٍىع تەدثىرى ئبرلىٍىك، پەلەت ئۇ دەۋردىال ِەۋجۇت ثوٌغبْ ثىر ِەضىٍىٕي ئەِەش، 
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بْ ثىر ِەضىٍىگە لبرىتب، لۇرئبٔي ھەي لىٍىع تەدثىرىٕي ثبرٌىك دەۋرٌەردە ئبٌذىّىسغب چىمىذىغ
 وۆرضىتىپ ثېرىذۇ.

ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ثۆٌىىي، ئىطالَ جبِبئىتىگە دۈغّەْ ثوٌغبٔالرٔي ضىرداظ ۋە ٍوٌذاظ 
 لىٍىۋېٍىع ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىىتۇر.

ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ثۇٔذاق لىٍىػي ِۀئي لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ثۇٔىڭ ئىىىي ٍۈزٌىّىچىٍىه 
ٌىذىغبٍٔىمي ئىّب لىٍىٕغبْ. ئبٌالھ لب ئىّبْ ئېَتىپ ئىػۀچ لىٍغبْ ثىر وىػىٕىڭ، ئەڭ ٍېمىٓ ثو

تۇلمبٍٔىرى ثوٌغبْ تەلذىردىّۇ، ئۇالرٔي ئبٌالھ ۋە ئەٌچىطىٕىڭ دوضتٍىمىذىٓ ئەال ثىٍّەضٍىىي 
 تەوىتٍۀگەْ:  

ادُّوَف َمْن َحادَّ اللََّو َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُوا َآبَاَءُىْم أَْو ََل ُتَُِد قَػْوًما يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْْلَِخِر يُػوَ 
ٙمَاَف َوأَيََّدُىْم ِبُروٍح ِمْنوُ  َويُْدِخُلُهْم  أَبْػَناَءُىْم َأْو ِإْخَوانَػُهْم أَْو َعِشْيَتَػُهْم أُولَِئَك َكَتَب ٓت قُػُلوِِّبُِم اْْلِ

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو أُولَِئَك ِحْزُب اللَِّو  َجنَّاٍت َُتْرِي ِمْن ََتِْتَها اْْلَنْػَهارُ  َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّو َعنػْ
 َأََل ِإفَّ ِحْزَب اللَِّو ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ 

ي ثىٍەْ رەضۇٌثىٍەْ ۋە ئۇٔىڭ هللا لب ۋە ئبخىرەت وۈٔىگە ئىػىٕىذىغبْ ثىر لەۋِٕىڭ اهللا ا» 
ٍىرى، ٍب لېرىٕذاغٍىرى، ٍب ئۇرۇق ـ تۇغمبٍٔىرى لبرغىالغمبٔالرٔي ـ ئۇالرٔىڭ ئبٔىٍىرى، ئوغۇٌ

ثوٌغبْ تەلذىردىّۇ ـ دوضت تۇتمبٍٔىمىٕي وۆرِەٍطەْ )ٍۀي ئۇالرٔي دوضت تۇتۇغي ِۇِىىٓ 
ئىّبٕٔي ِەھىەَ لىٍذى ۋە ئۆز دەرگبھىذىٓ ثوٌغبْ هللا ئەِەش(، ئۀە غۇالرٔىڭ دىٍٍىرىذا ا

تىذىٓ ئۆضتەڭٍەر ئېمىپ تۇرىذىغبْ ئۇالرٔي ئبضهللا ثىٍەْ ئۇالرٔي وۈچەٍتتي، ا ِۀىۋى وۈچ
تىٓ هللا ئۇالردىٓ رازى ثوٌىذۇ، اهللا جۀٕەتٍەرگە وىرگۈزىذۇ، ئۇالر جۀٕەتٍەردە ِەڭگۈ لبٌىذۇ، ا

تەرىپىذە هللا ثىٍىڭالروي، ا تەرىپىذە تۇرغۇچىالردۇر.هللا ئۇالرِۇ ِەِٕۇْ ثوٌىذۇ، ئۀە غۇالر ا
 (.  22« )  ئېرىػىۈچىٍەردۇر ٔىجبدٌىممب تۇرغۇچىالر

ۀذىىي ئبٍەت، ئبٌالھ ٔىڭ غەزىپىگە ئۇچرىغۇچىالرغب لبرىتىٍغبْ ئىالھىٌ تەھذىتٕىڭ تۆۋ
 ثىر ئىپبدىطىذۇر:

 (.  21« ) ِەْ ۋە ئەٌچىٍىرىُ ئەٌۋەتتە غەٌىجە لىٍىّىس! » 
 ثۇٔىڭذا ھېچ غۈثھە ٍولتۇر ٍب رەثجي! 

 ئبِۀٕب ۋە ضەددەلٕب. 

 

 

 ئەھساپ ضۈرىطي

 
وەٌىّىطي « ئەھساپ » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « غۇْ ئىتتىپبلذاظ وۈچٍەر / لو» ضۈرە 

ئبٍەتٍىرى ئبرىطىذا ٍەر ئبٌغبْ ثۆٌەوتە ثۇ وۈچٍەر  – 27 – 9ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ضۈرىٕىڭ 
 ھەلمىذە ِەٌۇِبتالر ثېرىٍغبْ. 
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 7 – 5ضۈرە ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ثىسگە ِەٌۇَ ثوٌغبْ ٍىپ ئۇچٍىرى، ضۈرىٕىڭ ھىجرى 
 ا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىپ ثەرِەوتە.ٍىٍٍىرى ئبرىطىذ –

ٍىٍي غەۋۋاي  – 5ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ خۀذەن ) ئەھساپ ( ئۇرۇغي ھىجرى  – 20
ئبٍەتٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ۋەلەٌەر غۇ ٍىٍي زۇٌمبئىذە ئېَىذا  – 40 – 37ۋە  5 – 4ئېَىذا؛ 

ئبٍەتٍەر،  – 29 – 28ه ثوٌغبْ ٍۈزثەرگۀىذى. رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٍبٌٍىرى ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍى
ئبٍەت، ھەزرىتي  – 52ثوٌۇپّۇ ئۆً ئوچبلٍىك ثوٌۇظ ِەضىٍىطىذە ٔەثىگە چەن لوٍۇٌغبْ 

 ضبفىَە ثىٍەْ توً لىٍغبْ ِەزگىٍي ثوٌغبْ خەٍجەر فەتھىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن.
ۇِتەھىٕە ضۈرىطي ِ –ھەزرىتي ئوضّبٔغب ٔىطجەت لىٍىٕغبْ تەرتىپتە، ضۈرە ئبٌىئىّراْ 

ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ ٍەر توغرا ئەِەضتەن تۇرىذۇ. ئبٌىئىّراْ ضۈرىطىٕي ئەھساپ ضۈرىطىٕىڭ 
ٍىٍىذا ٍۈزثەرگەْ ئۇھۇد  – 3ئبٌذىغب لوٍغىٍي ثوٌّبٍذۇ. چۈٔىي ئبٌىئىّراْ ضۈرىطي ھىجرى 

بضمب ٔىطجەت ضۈرىطىذۇر. ثۇ ئىىىي ضۈرە ئبرىطىذا ثبغمب ضۈرىٍەر ثوٌىػي وېرەن. ئىجٓ ئبثج
ٔۇر ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ تىسىٍىػّۇ توغرا ئەِەش.  –لىٍىٕغبْ تەرتىپتە ھەغر 

 تبالق ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىع ِۇۋاپىمتەن تۇرىذۇ.  –ثىسٔىڭچە ثوٌغبٔذا ِۇجبدىٍە 
لۇرئبٔذا ئىجتىّبئىٌ ِەضٍىٍەر ئەڭ وۆپ تىٍغب ئېٍىٕغبْ ضۈرىٍەردىٓ ثىرضي ئەھساپ 

تېّىالر غەخطي، ئىجتىّبئىٌ ِۇٔبضىۋەتٍەر ۋە ھۆوۈٍِەرٔي تەغىىً لىٍىذۇ. ثۇ  ضۈرىطىذۇر.
ئىطالَ جبِبئىتىٕىڭ ضىَبضىٌ پىػىپ ٍېتىٍىع جەرٍبٔي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىىتۇر. چۈٔىي 
ِۇغرىه ئىتتىپبلذاظ لوغۇٔىٕىڭ خۀذەن ئۇرۇغىذا ِەغٍۇپ ثوٌىػي، ئىطالَ جبِبئىتي ئۈچۈْ 

ىطي ئىذى. ثۇ رىئبٌٍىمٕي، ثىر وۈٔي ضەھەردە دۈغّۀٕىڭ لبرارگبھٕي ثىر تبرىخىٌ ثۇرۇٌۇظ ٔولت
ئەِذى » تىٕطىس ھبٌذا جەڭ ِەٍذأىذىٓ چېىىٕىپ وەتىۀٍىىىٕي وۆرگۀذە  –تبغالپ، ئۈْ 

 دېگەْ رەضۇٌۇٌالھّۇ توغرىالٍذۇ.« ٔۆۋەت ضىٍەردە! 
ەْ ضۈرە ئوِۇِىٌ جەھەتتىٓ وىػٍىه ِۇٔبضىۋەتٕي لبٔذاق غەوىٍٍۀذۈرۈظ ثىٍ

 ِۇٔبضىۋەتٍىه.  
خىتبثي ئەڭ وۆپ ئىػٍىتىٍگەْ ثۇ ضۈرە، ثىۋاضتە ھبٌذا ٔەثىگە « ئي ٔەثي! » لۇرئبٔذا 

ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ. ئىجتىّبئىٌ ثېطىّٕىڭ ئېغىرٌىمي لبٔچىٍىه ثوٌىػىذىٓ لەتئىَٕەزەر،  خىتبة
ىك ثىٍەْ ئىع ِەضئۇٌىَەتچبٍٔ» وىػي ئبٌالھ لب ثوٍطۇٔۇغي وېرەن. ئبٌذى ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھمب 

ئبگبھالٔذۇرۇغي ثېرىٍىذۇ. ئبٔذىٓ وبپىرالرغب ۋە ِۇٔبپىمالرٔىڭ راٍىغب ثوٍطۇّٔبضٍىممب « لىً! 
وۈٔتەرتىپٕي ئۇالرٔىڭ » ئەِرى، « ئۇالرغب ئىتبئەت لىٍّب! » ثۇٍرۇٌغبْ ھبٌذا ضۆز ثبغٍىٕىذۇ. ثۇ 

 ٔذاق:           ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ئبٍەتٕىڭ داۋاِي ِۇ« ثەٌگىٍىػىگە ٍوي لوٍّب! 

( َوتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو وََكَفى 2َواتَِّبْع َما يُوَحى إِلَْيَك ِمْن رَبَّْك ِإفَّ اللََّو َكاَف ِبَا تَػْعَمُلوَف َخِبْيًا )
 (3بِاللَِّو وَِكيًَّل )

هللا ىڭ تەرىپىذىٓ ۋەھَي لىٍىٕغبْ ٔەرضىگە )ٍۀي لۇرئبٔغب( ئەگەغىىٓ. اەثجضبڭب ر» 
لب ٍۆٌۀگىٓ، هللا ( ا ھەِّە ئىػىڭذا ىٍغبْ ئەِەٌىڭالردىٓ توٌۇق خەۋەرداردۇر. )ھەلىمەتەْ ل

 (.  3 – 2« )  ( ھبِىٌ ثوٌۇغمب ٍېتەرٌىىتۇر ضبڭب هللا )ا
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لۇرئبٕٔىڭ ئىٕطبٕٔىڭ ئىچىي دۇَٔبضىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ، وىػىٕىڭ دىممىتىٕي 
ئبدەِٕىڭ ئىچىذە  ر لبٔذاقھەهللا ا» تبرتىذىغبْ ثبٍبٔىذىٓ ثىرضي ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌىذۇ: 

ھەلىمەتٕىڭ ثىر » (. ثۇ ئبرلىٍىك  4« )  ٍبراتمىٕي ٍوق / ئىىىي ۋىجذاْ ئىىىي ٍۈرەن
ئىّب لىٍىٕغبْ. غۇٔذاق، ھەلىمەت ثىردۇر. ھەر لبٔذاق ثىر وىػىٕىڭ ئىىىي « ثوٌىذىغبٍٔىمي 

ىك. ئۆزى تۇغّىغبْ ئبٔىطي، ئىىىي دادىطي ثوٌّبٍذۇ، ثۇ وۆز ٍۇِغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ثىر رىئبٌٍ
دېگۈچي، ئۇٔي تۇغۇپ دۇَٔبغب وەٌتۈرگەْ ثىر ئبٔىٕىڭ ثبرٌىمىذىٓ « لىسىُ، ئوغٍۇَ » ثىرضىٕي 

ضەْ ِەْ ئۈچۈْ ئبٔبِغب » ئىجبرەت ھەلىمەتٕي ئۆزگەرتەٌّەٍذۇ. ثىرضىٕىڭ ئبٍبٌىغب 
ثېراۋٔىڭ، (.   4دېَىػي، ھەرگىسِۇ ئبٍبٌىٕي ئۇٔىڭ ئبٔىطىغب ئبٍالٔذۇرِبٍذۇ ) « ئوخػبٍطەْ 

پۇغتىذىٓ ثوٌّىغبْ ثىر وىػىٕي ئۆزىٕىڭ ئبتىطي دېَىػي، ئۇٔىڭ ثىر ئۆزى ئبتىطىٕىڭ 
 (.  5ثبرٌىمىذىٓ ئىجبرەت رىئبٌٍىمٕي ٍوق لىالٌّبٍذۇ ) 

ٍۀي، ٍبرىتىٍىػىتىٓ تبرتىپ ثبر ثوٌغبْ فىترى ھەلىمەتٕي، ئېغىسدا ئېَتىٍغبْ ضۆزٌەر ثىٍەْ 
ٔىڭ ھەلىمىتي ثوٌىذۇ. ثىسٔىڭ ضۆزٌىرىّىس ئۇ ھەلىمەت ثىٍەْ ئۆزگەرتىىٍي ثوٌّبٍذۇ. غەٍئىٍەر

ثىردەوٍىىىە ئىگە ثوٌطب توغرا، ثىردەوٍىىىە ئىگە ثوٌّىطب خبتبدۇر. غەٍئىٍەرٔىڭ ھەلىمىتىٕي 
ثىسٔىڭ ضۆزٌىرىّىس ثەٌگىٍىّەٍذۇ. خبتب چۈغۀچىٍەرٔىڭ جەِىئىَەتتە ثىردەن لوثۇي لىٍىٕىػي، 

« ئبٍبٌي » ىٍّبٍذۇ. ئەجذادالرٔىڭ ئۀئۀىطي ِۇغۇٔذاق دەپ ئۇٔي خبتب ثوٌۇغتىٕي خبٌىٌ ل
 ئبٔىطي ثوٌۇپ لبٌّبٍذۇ، ثېمىۋاٌغبْ ثبٌىّۇ ئۆز پۇغتىذىٓ ثوٌغبْ ثبال ثوٌۇپ لبٌّبٍذۇ.

(. ثۇ  8 – 7ھەلىمەتىە ضبدالەت ئەٌچىٍىه / رەضۇٌٍۇق ئۀئۀىطىٕىڭ غۇئبرىذۇر ) 
ەۋردە جەڭ ئېالْ لىٍىٕغبْ. ھبٍبتي ثەدىٍىگە ئۀئۀىگە ۋارىطٍىك لىٍغبْ ِۇئّىٍٕەرگە ھەر د

ھەلىمەت تەرەپتە تۇرۇظ، وبپىر ۋە ئىىىي ٍۈزٌىّىچىٍەرگە ئوخػبظ ثوٌۇپ لبٌّبضٍىك ئۇ 
 (. 20 – 9ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ثۇرچىذۇر ) 

رەضۇي ثۇ ِەضىٍىذە ئەڭ تىپىه ئۆرٔەن ثوٌۇپ، ھەلىمەتىە ضبدالەت وۆرضىتىػتە 
(. ئبٌالھ رەضۇٌىٕىڭ ثۇ  46 – 45؛ 27 – 21وېرەن )  ِۇئّىٍٕەرِۇ ئەٌچىٍەردەن ثوٌۇغي

 ئۈٌگىٍىه روٌىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ ئبٍەت ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌّبلتب:

  َلَقْد َكاَف َلُكْم ٓت َرُسوِؿ اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَف يَػْرُجو اللََّو َواْليَػْوـَ اْْلَِخَر َوذََكَر اللَّوَ  
 َكِثْيًا
ٔي وۆپ ٍبد ئەتىۀٍەرگە ـ هللا ٔي، ئبخىرەت وۈٔىٕي ئۈِىذ لىٍغبْ ۋە اهللا ا ضىٍەرگە ـ»  

 (.  21« )  رەضۇٌۇٌالھ ئەٌۋەتتە ٍبخػي ئۈٌگىذۇر
ئبٌالھ رەضۇٌىٕىڭ ئۇ ِىطٍىطىس ئۆرٔەوٍىه روٌي تبرىخىٌ ٔولتىذىٓ خۀذەن ئۇرۇغىذىٓ 

تېٕىٍىرى ئىػبرەت ثۇرۇْ ٔبِبٍەْ ثوٌغبْ ئىذى. ضۈرىذە ٔەثەۋى ئۆرٔەوٍىىٕىڭ تبرىخىٌ وبر
(. ئبٔذىٓ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۆرٔەوٍىىىٕي ھبٍبتىغب تەدثىك لىٍغبْ، ئۆزىگە ئۈٌگە  22لىٍىٕىذۇ ) 
ئۈٔىۋأىغب الٍىك ثوٌغبْ، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەڭ ٍبخػي ھەِراھٍىرىٕىڭ « ضبھبثە » لىٍغبْ ۋە 

 تىٍالرغب داضتبْ ِەٍذأي ئەثەدىٍَەغتۈرۈٌگەْ:  
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ُهْم َمْن يَػْنَتِظُر ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رِ  ُهْم َمْن َقَضى َْمَْبُو َوِمنػْ َجاٌؿ َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اللََّو َعَلْيِو َفِمنػْ
 َوَما َبدَُّلوا تَػْبِديًَّل 

وىػىٍەر ٍىگىت لب ثەرگەْ ئەھذىٕي ئىػمب ئبغۇرغبْ ٔۇرغۇْ هللا ّىٍٕەرٔىڭ ئىچىذە اۇئِ» 
ٔۆۋىتىٕي ، ثەزىطي بدالىتىٕي وۆرضەتتيئۆزىٕي ئبٌالھ لب ئبتبپ ضثبر. ئۇالرٔىڭ ثەزىطي 

 (. 23« )  ھەرگىس ئۆزگەرتىىٕي ٍوق ۋەدىطىٕيّەوتە، ئۇالر وۈت
رەضۇٌٕىڭ ئبٍبٌٍىرىّۇ ئۆزىٕىڭ ئۆرٔەوٍىه روٌىٕي ئۇٔتۇِبضٍىمي، ئۆزىگە الٍىك ثوٌغبٕٔي 

ّۇ لىٍىػي وېرەن. خۇددى ئەٌچىٍەر ِۇئّىٍٕەرگە ئۆرٔەن ثوٌغبٔذەن، ئەٌچىٍەرٔىڭ ئبٍبٌٍىرى
ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئبٍبٌٍىرىغب ئۆرٔەن ثوٌىػي وېرەن. چۈٔىي ثىر وىػىٕىڭ ئۆرٔەن ثوٌىػي 
ٍېتەرٌىه ثوٌّبٍذۇ، ئبئىٍىٕىڭ ئۆرٔەن ثوٌىػي غەرت. لۇرئبْ ئىجراھىُ ئبئىٍىطي ۋە ئىّراْ 
ئبئىٍىطىٕي ئۆرٔەن لىٍىپ وۆرضەتىۀىىەْ، ثۇالرٔي ثبغالِچي ثوٌۇپ ئۆزىگە ئۆرٔەن 

ال رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبئىٍىطي ثوٌىػي؛ ثۇ ئۈٌگىٍىه روٌغب ِبش وەٌّەٍذىغبْ لىٍغۇچىالر ٍۀى
ئىػالر، رەضۇٌٕىڭ ئۆٍىذە ٍۈزثەرگەْ تەلذىردە جبزاضي لبٌّبضٍىمي وېرەن. ِەٍٍي ئەر ٍبوي 

 (.  36 – 28ئبٍبي ثوٌطۇْ، لبرغي چىمىع جبزاغب، ئىتبئەت ِۇوبپبتمب الٍىمتۇر ) 
ِۇئّىٕٕىڭ » ٍىرى ئۈضتىذىٓ، ئىٕطبْ ئەلٍىگە وەٌگەْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٍبٌٍىرى ۋە ئۆٍ

دېگەْ ضوئبٌغب « ئۆٍي ۋە ئۇ ئۆٍذە ئوٌتۇرىذىغبْ ِۇئّىٓ ثىر ئبئىٍە لبٔذاق ثوٌىػي وېرەن؟ 
 ِۇٔذاق جبۋاپ ثېرىٍگەْ:

َة َوَآِتنَي الزََّكاَة َوَأِطْعَن اللََّو َوقَػْرَف ٓت بُػُيوِتُكنَّ َوََل تَػبَػرَّْجَن تَػبَػرَُّج اْْلَاِىِليَِّة اْْلُوََّل َوأَِقْمَن الصَََّّل 
َا يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس أَْىَل اْلبَػْيِت َوُيَطهّْرَُكْم َتْطِهْيًا ) ( َواذُْكْرَف َما 33َوَرُسوَلُو ِإٔمَّ

َلى ِٓت بُػُيوِتُكنَّ ِمْن َآيَاِت اللَِّو َواْلِْْكَمِة ِإفَّ اللََّو َكاَف لَ   (34ِطيًفا َخِبْيًا )يُػتػْ
ئىٍگىرىىي جبھىٍىَەت لبئىذىٕي ئۇٔتۇِبڭالر،  –ىىي ۋالىتتىّۇ ئەدەپ ئۆٍٍىرىڭالرد» 

 ٔي الٍىمىذأبِبز !ّبڭالرچىمىپ جىٕطىَىتىڭالرٔي ٔبِبٍەْ لىٍ ٍبضىٕىپگە ئوخػبظ دەۋرىذىىى
ٕىڭ ئبٌالھ رەضۇٌىئي  !ئىتبئەت لىٍىڭالر رەضۇٌىغبلب ۋە ئۇٔىڭ هللا ئولۇڭالر، زاوبت ثېرىڭالر، ا

ضىٍەردىٓ گۇٔبھٕي ضبلىت لىٍىػٕي ۋە ضىٍەرٔي تبِبِەْ پبن لىٍىػٕي هللا ئبئىٍىطىذىىىٍەر! ا
ەت ھېىّ ، ) ثوٌۇپّۇ ئۇالردىىي ( ٔىڭ ئبٍەتٍىرىهللا ائولۇٌىۋاتمبْ خبالٍذۇ. ئۆٍٍىرىڭالردا 
«  ەرداردۇررٔي ثىٍگۈچىذۇر، ھەِّىذىٓ خەۋھەلىمەتەْ ضىرالهللا ڭالر، ائۈضتىذە ئەلىً ٍۈرگۈزۈ

 (33- 34 .) 
ضۈرىذە، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېمىٍٕىرى ثىٍەْ ثوٌغبْ غەخطي ِۇٔبضىۋەتٍىرىّۇ ثەٌگىٍىه 

ئەگەر رەضۇٌۇٌالھ ۋەھىَذىٓ ثىر لىطّىٕي » پىرىٕطىپمب ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ، ھەزرىتي ئبئىػۀىڭ 
رىطىذا ثبٍبْ ئبٍەتٍەر ئب – 40 – 37دېگەْ « ٍوغۇرِبلچي ثوٌغبْ ثوٌطب، ئۇ ثۇالر ثوالتتي 

لىٍىٕغبْ غەخطىٌ ئۆرٔەن ئبرلىٍىك، ئۀئۀىٕىڭ لبٌذۇلٍىرى ضۈپۈرۈپ تبغٍىٕىذۇ. ھەِذە 
ئبزادگەردىٍەر ) ئبزاد لىٍىٕغبْ لۇٌالر (ٔىڭ جەِىئىَەتتىىي ئىجتىّبئىٌ ئورٔي ٍۇلىرى 
وۆتۈرۈٌىذۇ. ثۇ ۋەلە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھبِّىطىٕىڭ لىسى ثوٌغبْ زەٍٕەپ ثىٕتي جبھػٕي، 

ۋاٌغبْ ثبٌىطي زەٍذ ثىٓ ھبرىطە ثىٍەْ ٔىىبھٍىػي ئىذى. زەٍٕەپ ِەوىىذىىي ئبثروٍٍۇق ثېمى
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ثىر ئبئىٍىگە تەۋە ھۆر ئبٍبي ثوٌۇپ، رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثېػىٕي لوغۇپ لوٍغبْ زەٍذ ثىٓ 
ھبرىطە ئبزاد لىٍىٕغبْ ثىر لۇي ئىذى. گەرچە زەٍٕەپ رازى ثوٌّىطىّۇ، ِبلۇي ثوٌۇغمب ِەججۇر 

بْ ثۇ ٔىىبھ ئوڭۇغٍۇق داۋاِالغّىغبْ. زەٍٕەپ ئبجرىػىپ وەتىۀذىٓ وېَىٓ، رەضۇٌۇٌالھ ثوٌغ
ٍبغمب  36ئۇٔي ٔىىبھىغب ئبٌغبٔىذى. زەٍٕەپ ثىٕتي جبھع، ھەزرىتي ٔەثي ثىٍەْ توً لىٍغبٔذا 

وىرگەْ ثوٌۇپ، پەرزۀتي ٍوق ثىر تۇي ئبٍبي ئىذى. ئۇ ئېرى زەٍذ ثىٓ ھبرىطە ثىٍەْ 
ۇٌالھٕىڭ ضۆزىٕي ٍىراٌّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ توً لىٍغبْ ثوٌۇپ، ئەضٍىذە ئۇٔىڭ ضۆٍۈٍِۈن رەضۇٌ

ٍېػىغىچە  35وۆڭٍىذە رەضۇٌۇٌالھ ثبر ئىذى. ئۇ، رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ توً لىٍىع تەِەضىذە، 
ثبرٌىك تبٌىپٍىرىٕي رەت لىٍىپ وەٌگەْ. رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھەزرىتي زەٍٕەپ ثىٍەْ توً لىٍىػي، 

ئۀىطي ثوٌغبْ ثېمىۋاٌغبْ ثبٌىٍىرىٕىڭ ئبٍبٌٍىرى ثىٍەْ توً ھەَ ثىر جبھىٍىَەت ئۀ
لىالٌّبضٍىمتەن ئبدەتىە خبتىّە ثېرىع، ھەَ تەثىمە ئبٍرىّچىٍىمىٕىڭ ئورٔىغب ئىطالَ 

 لېرىٕذاغٍىمىٕي دەضطىتىع، ھەِذە ھەزرىتي زەٍٕەپٕىڭ لبٌغبْ وۆڭٍىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ ئىذى.
ۇرئبْ تەرىپىذىٓ ئەثەدىٍَەغتۈرۈٌىػي، ثۇ ضەۋەپٍەرگە لبرىّبضتىٓ، ثۇ ۋەلۀىڭ ل

رەضۇٌۇٌالھ ھېچ خبٌىّبٍذىغبْ ثىر ئىع ئىذى. ٌېىىٓ ثۇ ۋەلۀىڭ لۇرئبٔذا ئورۇْ ئېٍىػىٕىڭ، 
ۋەھىَٕىڭ ئىالھىٌ ِۀجەضىگە لبرىتىٍغبْ ثبرٌىك ئېتىرازالرٔي ثىىبر لىٍىذىغبْ ثىر تەرىپىّۇ ثبر. 

ٌّىغبْ تەلذىردىّۇ، ثۇ ئبٍەتٍەر ۋەھىٌ ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق ثىر ئەلٍي دەٌىً ثو
 ِۀجەضىٕىڭ ئىالھىٌ ئىىۀٍىىىگە دەٌىً ثوٌۇپ ٍېتىپ ئبغىذۇ.

ئىىۀٍىىي ثۇ ضۈرىذە « خوغخەۋەر ثەرگۈچي » ۋە « غېھىت » رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ۋەزىپىطىٕىڭ 
ي، ثوٌۇغتۇر. ٍۀ« ئۈٌگە ۋە ئۆرٔەن » ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ. غېھىت ثوٌۇغٕىڭ لۇرئبٔذىىي ِۀىطي 

ھبٍبتىٕي ئىّبٔىغب غبھىت لىٍىع ۋە ٍبغىغبْ دەۋرىٕىڭ غبھىذى / گۇۋاھچىطي ثوٌۇغتۇر. ثۇ 
ئىىىي روٌٕىڭ داۋاِي ضۈپىتىذە ئبٌالھ لب چبلىرغبْ دەۋەتچي ۋە ئەتراپىٕي ٍورۇتىذىغبْ ثىر 

  لۀذىً ثوٌۇغتۇر... غېھىت ثوٌۇظ، ِبٔب ثۇالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ثىر ۋەزىپىذۇر، روٌذۇر: 

( َوَداِعًيا ِإََّل اللَِّو بِِإْذنِِو َوِسَراًجا ُمِنْيًا 45يَا أَيػَُّها النَِِّبُّ ِإنَّا أَْرَسْلَناَؾ َشاِىًدا َوُمَبشّْرًا َوَنِذيًرا )
(46) 

هللا رغۇچي، اچي، ئبگبھالٔذۇخوغخەۋەر ثەرگۈ، غبھىت! ضېٕي ثىس ھەلىمەتەْ ٔەثيئي » 
ٔۇرٌۇق چىراق لىٍىپ ئەتراپىٕي ٍورۇتمۇچي ۋە  دەۋەت لىٍغۇچيلب  هللأىڭ ئىسٔي ثىٍەْ ا

 (. 46 – 45« )  ئەۋەتتۇق
ضۈرىٕىڭ داۋاِىذا رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ۋە ئبئىٍىطىٕىڭ ئىجتىّبئىٌ ِۇٔبضىۋەتٍىرىٕي ٍېڭىذىٓ 
ثەرپب لىٍىذىغبْ ئبٍەتٍەر ثبٍبْ لىٍىٕغبْ، ثەزى غەرئي ۋە ئەخاللي ثەٌگىٍىّىٍەر ثېىىتىٍگەْ 

ىٌ ئەدەپ ۋە تەرثىَە لبئىذىٍىرىگە وىػٕىڭ دىممەت ٔەزرى (. ئىجتىّبئ 59 – 37) 
ئبغذۇرۇٌغبْ. ثۇالر ئبرىطىذا ِۇئّىٍٕەرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۆٍىذىىي ِېھّبٔذارچىٍىمتب رىئبٍە 

ئەخالق لبئىذىٍىرى ۋە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبئىٍىطىذىىىٍەرگە  –لىٍىػي وېرەن ثوٌغبْ ئەدەپ 
 (.   53ٍىرى ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) ئەخالق پىرىٕطىپ –لبرىتىٍغبْ ئەدەة 

 –ضبالت ) ٍبردەَ ( لىٍغبٍٔىمي » لۇرئبٔذا ئبٌالھ ٔىڭ ۋە پەرىػتىٍەرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھمب 
ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ. ِۇئّىٍٕەردىّٕۇ ٍبردەٍِىرىٕي ثۇ ئىالھىٌ ٍبردەَ ثىٍەْ « ) ٍۇضەٌٍۇٔە ( 

ئۈچۈْ ئەِەش، ثەخع ثىرٌەغتۈرۈظ تەٌەپ لىٍىٕىذۇ. ثۇ ئىالھىٌ تەٌەپ، ئەضٍىذە ئېٍىع 
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ئېتىع ئۈچۈْ لوٍۇٌغبْ ثىر تەٌەپتۇر. ئبٌالھ ثۀذىذىٓ ثىر ٔەرضە تەٌەپ لىٍغبٔذا، ئېٍىع 
ئۈچۈْ تەٌەپ لىٍّبٍذۇ. ئەوطىچە ئبتب لىٍىع / ثەخع ئېتىع ئۈچۈْ تەٌەپ لىٍىذۇ. ثۇ 

ەت ٍەردىّۇ ضۆز ِۇغۇ ِۀىذە. ۋالىتٕىڭ ئۆتۈغي ثىٍەْ ئوتتۇرىغب چىممبْ ضبالۋات ) رەھّ
ئولۇظ ( ئەدەثىَبتي، ثۇ ئبٍەتتە ئەِىر لىٍىٕغبْ ٍبردەِٕىڭ ثبغمب ثىر غەوٍي ضۈپىتىذە پەٍذا 
ثوٌغبْ. ٌېىىٓ ثۇ ٍبردەَ تەٌىپي، ھەرگىسِۇ ئېغىسدىىي ضۆزگە چۈغۈرۈپ لوٍغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ 

تەٌىپي ثوٌۇپ، ئبٍەتتە ِۇئّىٍٕەردىٓ تەٌەپ لىٍىٕغبْ ٍبردەَ « ئەِەٌىٌ ھەرىىەت » ثىر 
ئەضٍىذە ئەِەٌىٌ ھەرىىەت ثىٍەْ ٍبردەَ لىٍىػٕي وۆرضىتىذۇ، ئبغساوي ٍبردەِٕي 

پېئىٍٍىرى ثۇٔىڭ دەٌىٍىذۇر. ئۇ ئبٍەت « ضەٌٍۇ » ۋە « ٍۇضەٌٍۇٔە » وۆرضەتّەٍذۇ. 
 تۆۋۀذىىىچە: 

 وا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماِإفَّ اللََّو َوَمََّلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَِّبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّ 
ئي  .لىٍىذۇ ٍبردەَ ٔەثىگەھەلىمەتەْ  ىرىپەرىػتىٍۋە ئۇٔىڭ هللا اغۈثھىطىسوي، » 

لب  هللائىتبئەت لىٍىػتب ) ئۇ ئۆرٔەن ثوٌغبٔذەن ( ڭالر ۋە ٍبردەَ لىٍىگە ٔەثىَ ِۇّىٍٕەر! ضىٍەرۇئِ
 (.  56« ) پۈتۈٍٔەً تەضٍىُ ثوٌۇڭالر 

ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه « ۋە رەضۇٌىٕي رۀجىتىۀٍەر  هللا» وەٌگەْ ثۇ ئبٍەتتىٓ وېَىٓ 
ئبٍەت، تەٌەپ لىٍىٕغبْ ثۇ ٍبردەِٕي لىٍىػٕىڭ ئورٔىغب چوِبق ثوٌغبٔالر ھەلمىذە توختبٌغبْ 
ثوٌۇپ، ٍۇلىرىذىىي ئىساھبتىّىسٔي تەضتىمٍىّبلتب. ثۈگۈٕٔىڭ ِۇئّىٕي ئبٌالھ رەضۇٌىغب ثوٌغبْ 

غب ضبدالەت وۆرضىتىع ۋە ئبٌالھ «لۇرئبْ » لوٍۇپ وەتىەْ  ٍبردەَ ثۇرچىٕي، ئۇ ئبِبٔەت
رەضۇٌىٕىڭ ھبٍبت غەوٍي ثوٌغبْ لۇرئبٕٔي، ئۆزىٕىڭ ھبٍبتىغب تەدثىمالغتىٓ ئىجبرەت ضۈٕٔەتٕي 

 تىرىٍذۈرۈظ ثىٍەْ ئبدا لىٍىػي وېرەن.   
ىچي ۋە لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌىۋاتمبْ غۇ جەِىئىَەتتە ئبٌالھ رەضۇٌىٕي رۀجىتىەْ ئىىىي ٍۈزٌىّ

ٍبِبٍٔىك لىٍغۇچىالر ٍبِبٍٔىمتىٓ ثبغمب » لەٌجي وېطەٌٍىه ثىٍەْ توٌۇپ وەتىەْ وىػىٍەرگە 
لبٔۇٔىَىتىٕي ئەضٍىتىذۇ. ئەضٍىذە وىُ ٔېّە لىٍغبْ ثوٌطب، غۇٔىڭغب « ٔەرضىگە ئېرىػّەٍذۇ 

ٔىڭ  الٍىك ٔەتىجىگە ئېرىػىذىغبٍٔىمي، ئبٌالھ ٔىڭ ضۈٕٔىتىذۇر. ئبٌالھ ٔىڭ ضۈٕٔىتي، ئبٌالھ
 ئۆزگەرِەش لبٔۇٔىذۇر:

 ُسنََّة اللَِّو ٓت الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَػْبُل َوَلْن ُتََِد ِلُسنَِّة اللَِّو تَػْبِديًَّل 
/ ضۈٕٔىتىذە ٔىڭ تۇتمبْ ٍوٌىذا هللا ٔىڭ ئۆتىۀىي ئۈِّەتٍەرگە تۇتمبْ ٍوٌىذۇر، اهللا ثۇ ا» 

 (.  62« )  ھېچمبٔذاق ئۆزگىرىع تبپبٌّبٍطەْ
(. ضۆز ثۇ ٍەرگە  68 – 63رچىالرٔي وۈتىۋاتمبْ چوڭ ئبزاپ تىٍغب ئېٍىٕىذۇ ) ضۈرىذە، ئىٕىب

وەٌگۀذە ئۈِّەتي ِۇضبٔىڭ، ھەزرىتي ِۇضبغب لىٍغبٍٔىرىٕي ئۈِّەتي ِۇھەِّەدٔىڭّۇ ضبدىر 
ّىٍٕەر! ضىٍەر ِۇضبغب ئبزار لىٍغبْ وىػىٍەر )ٍۀي ثۀي ۇئئي ِ» لىٍّبضٍىمي تەٌەپ لىٍىٕىذۇ: 

 (.  69! « ) وٌّبڭالرئىطرائىً( دەن ث
ئي ِۇھەِّەد ئۈِّىتي » ثۇ ئبٍەتٕىڭ ِۀىطي ٔبھبٍىتي ئوچۇق ۋە روغەْ ثوٌۇپ، 

  دېَىٍّەوتە. « ٍەھۇدىٍَەغّەڭالر! 
ٔي خىَبٔەت «ئىالھىٌ ئبِبٔەت » ِەضئۇٌىَەت تۇٍغۇضىغب ئىگە ھەر ئىٕطبٕٔىڭ غبٍىطي 

ئبِبٔەتىە خىَبٔەت لىٍغۇچي، لىٍّبً، وېَىٕىىٍەرگە ٍەتىۈزۈظ ثوٌىػي وېرەن. ئىالھىٌ 
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دەپ ئبتبٌغبْ ئۇ « ئبِبٔەت ئبٍىتي » خىَبٔىتىٕىڭ ثەدىٍىٕي ئېغىر غەوىٍذە ئۆتەٍذۇ. لۇرئبٔذا 
 ئبٍەت ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ:

َها ِإنَّا َعَرْضَنا اْْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْْلَِباِؿ فَأَبَػنْيَ َأْف َٗمِْمْلنَػَها َوَأْشفَ  ْقَن ِمنػْ
ْنَساُف ِإنَُّو َكاَف ظَُلوًما َجُهوًَل   َوَْحََلَها اْْلِ

ئبِبٔەتىە غۈثھىطىسوي، ثىس ئبِبٔەتٕي ئبضّبٔالرغب، زېّىٕغب ۋە تبغالرغب تەڭٍىذۇق، ئۇالر » 
(  ئۆزىگە ئىٕطبْ ھەلىمەتەْ ). ٌېىىٓ ئۇٔي ئىٕطبْ ئۈضتىگە ئبٌذى خىَبٔەت لىٍىػتىٓ لورلتي،

 (.  72« ) ثوٌۇپ چىمتي  ، ٔبداْۇَ لىٍغۇچيزۇٌ

 

 

 تبالق ضۈرىطي

 
ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ئبجرىػىع، ئۈزٌىػىع » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ 

 وەٌىّىطي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ٍۀي:« تبالق » 
! ضىٍەر ئبٍبٌالرٔي تبالق لىٍطبڭالر، ئۇالرٔىڭ ئىذدىتىگە )الٍىك پەٍتتە ٍۀي ٔەثيئي » 

ىك ھبٌىتىذە( تبالق لىٍىڭالر. )ٔەضەة ئبرىٍىػىپ وەتّەضٍىىي ئۈچۈْ( ئىذدەتٕي پبوٍ
« جبۋاپىبر ئىىۀٍىىىڭالرٔي ئۇٔتۇِبڭالر! دىٓ ئبٌذىذا لىٍّىػٍىرىڭالر ىڭالرەثجر !ضبٔبڭالر

 (1  .) 
ئبٍەتتىىي ئەِىرٔىڭ ِۇھبتبثي ئبٍبٌىٕي تبالق لىٍغبْ ئەرٌەر ثوٌۇپ، ِۇئّىٓ ئەرٌەرگە 

ھولۇلىٕي ٔەزەردە تۇتۇظ ئەِىر  –ۇلىٕي ئىػٍەتىەْ ۋالىتتب، ئبٍبي وىػىٕىڭ ھەق تبالق ھول
لىٍىّٕبلتب ۋە ثۇٔىڭ ئبٌالھ ئبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَەتٕىڭ ثىر پبرچىطي ئىىۀٍىىي 
ئەضىەرتىٍّەوتە. ضۈرىگە ئىطّي ثېرىٍگەْ ثىرىٕچي ئبٍەتٕىڭ ِەزِۇٔي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، 

 ِۀىطي ئىپبدىٍەٍذۇ. « ەضىٍىطىذە ِەضئۇٌىَەتچبْ ثوٌۇظ تبالق ِ» ثۇ ضۈرىٕىڭ ئىطّي 
 ضۈرىٕىڭ ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتىٍىػي ۋالىتٕىڭ ئۆتىػىگە ئەگىػىپ غەوىٍٍۀگەْ. 

ضۇرەتۇْ  –لىطمب ٔىطب ضۈرىطي » ئبثذۇٌالھ ثىٓ ِەضئۇد، ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔىغب ئبضبضەْ 
» خۇددى ٔىطب ضۈرىطىگە ئوخػبظ دەپ ئبتىغبْ. ثۇ ئىطىُ، ِەزوۇر ضۈرىٕي « ٔىطبئىً لۇضرا 

 ِەضىٍىطي ئۈضتىذە توختبٌغبْ ضۈرىٍەر لبتبرىغب تىسىذۇ. « ھولولي  -ئبٍبٌالر ھەق 
 – 7 – 1ضۈرىٕىڭ لبچبْ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېٕىك ثەٌگىٍەظ لېَىٓ. ضۈرىٕىڭ 

ىتىگە، ئبٍەتٍىرىٕىڭ ٍېػىّي / ئىساھبتي ئىىۀٍىىي ھەلىم – 234 – 228ئبٍەتٍىرىٕىڭ، ثەلەرە 
ئىجٓ ِەضئۇدٔىڭ ثۇ ضۈرىگە لوٍغبْ ئىطّىٕي ثىرٌەغتۈرضەن، ضۈرىٕىڭ ھىجرەتتىٓ وېَىٕال ٔبزىً 

ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ٔىطب ضۈرىطي،  – 4ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ثەلەرە ضۈرىطي ۋە ھىجرى 
، ضۈرىٕىڭ ئبٍەت ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋىتىٕي دىممەتىە ئبٌغبْ ۋالتىّىسدا – 49ھەتتب ئەھساپ 

ٍۇلىرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ضۈرىٍەردىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌّبلتب. ئەھساپ ضۈرىطي 
الردىّۇ وۆزگە چىٍىمىذۇ. خىتبثثىٍەْ ثۇ ضۈرە ئبرىطىذىىي ئوخػبغٍىك، رەضۇٌۇٌالھمب لبرىتىٍغبْ 

 لىٍىّٕبلتب. بةخىتدەپ « ئي ٔەثي! » ئبٍىتىذە  – 1ئبٍىتي ثىٍەْ ثۇ ضۈرىٕىڭ  – 50ئەھساپ 
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ثەٍَىٕە ضۈرىٍىرى ئبرىطىغب تىسىٍغبْ  –ضۈرە لەدىّىي تەرتىپٍەرٔىڭ ھەِّىطىذە ئىٕطبْ 
ثوٌۇپ، ثۇ ئورۇْ ثىسٔىڭچە ِۇۋاپىك ئەِەش. چۈٔىي ئىٕطبْ ضۈرىطي ِەوىىذە، ھەتتب 
ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ دەضٍەپىي ئۈچتۀجىرى ضۈرىٍەرٔىڭ ئىچىذە ٍەر ئبٌىذۇ. لۇرئبْ 

ٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ۋالتي ۋە ِبوبٔي ھەلمىذە، ضبھبثىٍەر ئىچىذە ئەڭ ٔوپۇزٌۇق غەخص ضۈرىٍىرى
ثوٌغبْ ھەَ ضۆزىٕي ھېچىىُ ئبٌذىراپ رەت لىالٌّبٍذىغبْ ئبثذۇٌالھ ئىجٓ ِەضئۇد 
رەزىَەٌالھۇئۀھۇ، ئىٕطبْ ضۈرىطىٕىڭ لىَبِەت ضۈرىطىذىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېَتمبْ. 

ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىذۇ. ثۇٔذاق ثوٌغبٔذا،  – 5ٍبوي  4ىڭ ثۇ ضۈرىٕىڭ رىطبٌەتٕ
ئىٕطبْ ضۈرىطىٕىڭ تۇٔجي تەرتىپٍەردىىي ئورٔي ۋە ٔبزىً ثوٌۇظ تبرىخي ئبثذۇٌالھ ئىجٓ 
ِەضئۇدٔىڭ گۇۋاھٍىمي، ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي ۋە ثبالغىتىّۇ ٔبِبٍەْ لىٍغبْ ئبالھىذىٍىىي ٔەزەردە 

ٍىٍٍىك ثىر  15ي ئورٔي ثىٍەْ ٔبزىً ثوٌغبْ ۋالىت ئبرىطىذا تەخّىٕەْ تۇتۇٌغبٔذا، تەرتىپتىى
پەرىك ئوتتۇرىغب چىمّبلتب. ثۇ دەۋر پەرلي ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍغۇدەن دەرىجىذە وىچىه 
ئەِەش. دەضٍەپىي ِەزگىٍذىىي تەرتىپٍەرٔىڭ تبالق ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسغبْ ثەٍَىٕە 

ۋۋەي ئېَىذىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. ٍىغىپ ٍىٍي رەثىئۇٌئە – 4ضۈرىطي ھىجرى 
ثەٍَىٕە ضۈرىطي ئبرىطىغب  –ئېَتمبٔذا، تبالق ضۈرىطىٕىڭ تۇٔجي تەرتىپٍەردە ئىٕطبْ 
ِبئىذە ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىغب  –تىسىٍىػىٕي ئىساھٍىغىٍي ثوٌّبٍذۇ. ثىسٔىڭچە ثوٌغبٔذا، ئەھساپ 

 تىسىٍطب ِۇۋاپىك ثوٌىذۇ. 
 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبْ دېَىػىە ثوٌىذۇ. – 6ٍبوي  5بضبضەْ ضۈرە ھىجرى ثۇ ٍىپ ئۇچىغب ئ

ضۈرىٕىڭ ئىىىي ِەلطىتي ثبر. ثىرىٕچىطي، ئبجرىػىپ وەتىەْ ئبٍبٌٕىڭ ئۇۋاٌچىٍىممب 
لېٍىػىٕىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىع، ھەتتب ئىچىىرٌەپ تەھٍىً لىٍغبٔذا، ئبجىسالرٔي ِۇغتۇِسورالرٔىڭ 

ئۈزٌەغىەْ ئبٍبٌالرٔىڭ ئىذدەت ِەضىٍىطىٕي چۆرىذىگەْ زۇٌۇِىذىٓ لوغذاظ؛ ئىىىىٕجىطي، 
ئبضبضتب، ٔەضەپٕىڭ ضبپٍىمىٕي ھىّبٍە لىٍىع، ھەَ ئبجرىػىپ وەتىەْ ئبٍبٌالرغب لبرىتىٍغبْ 

 ثوٌغۇضي ثىر تۆھّەت ۋە ثۆھتبٕٔىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىػٕي ِەلطەت لىٍّبلتب. 
ثەخع ئېتىذىغبْ « ٌٍىٌ تەضە» ثىرىگە  –چىػي ثۇ ئىىىي جىٕىطٕي ثىر  –ۋەھىٌ ئەروەن 

 –ِېھرى » ئىىىي ئبِىً ضۈپىتىذە تؤۇغتۇرىذۇ. ثۇ ثىر ِەلطەت ثوٌۇپ، ثۇ ِەلطەت پەلەت 
(. ٔىىبھ رىػتي،  21ثىٍەْ ۋۇجۇدلب چىمىذۇ ) رۇَ، « ِەرھەِەت / غەپمەت » ۋە « ِۇھەثجەت 

تەثىئىٌ  ثۇ ِۇٔبضىۋەتٕىڭ ٍوٌٍۇق ئىىۀٍىىىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثىراق ثىر جۇپ ئبرىطىذىىي
ِبٍىٍٍىك تۈگىگەْ ۋە ٔىىبھ رىػتىٕي ئۈزۈظ زۆرۈر ثوٌۇپ لبٌغبْ ئەھۋاي ئوتتۇرىغب چىممبْ 

ِۀىطىٕي « ئۈزٌىػىع / خېتىٕي ثېرىع » ٍوي لوٍۇٌغبْ. « ِەججۇرىٌ » ثوٌطب، ثۇٔىڭغىّۇ 
 ثىٍذۈرىذىغبْ تبالق، ِبٔب ثۇ ئىجبزەتٕىڭ ئىطّىذۇر. 

ىذىٓ ثىرى. ۋەھىٌ ثۇ رىئبٌٍىمٕي ٔەزەردىٓ ضبلىت ئبجرىػىع ھبٍبتٕىڭ ئبچچىك رىئبٌٍىم
 – 7 – 1لىٍّبٍال لبٌّبضتىٓ، ئۇۋاٌچىٍىمٕىڭ پەٍذا ثوٌۇپ لېٍىػىٕىڭ ئبٌذىٕي ئبٌىذۇ. ضۈرە 

ئبٍەتٍىرىذە ئبجرىػىع ھەلمىذە ثەٌگىٍىّىٍەر لوٍغبْ. ۋەھىٌ، ثۇ ئبچچىك رىئبٌٍىمٕي ثېػىذىٓ 
ىٕچىٍىمتب لبٌغبْ وىػىٍىرىگە ِۇٔذاق خوغخەۋەر ئۆتىۈزگۈچىٍەر ئۈضتىذىٓ، ھەر دەۋرٔىڭ لېَ

 ثېرىذۇ:
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( َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث ََل َٗمَْتِسُب َوَمْن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو 2َوَمْن يَػتَِّق اللََّو َٖمَْعْل لَُو َُمَْرًجا )
 (3فَػُهَو َحْسُبُو )

ئۇٔىڭغب هللا ىەْ، اىذىئبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَەت تۇٍغۇضي ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍهللا وىّىي ا» 
 (. 3 – 2« )  ئۇٔىڭغب ئوٍٍىّىغبْ ٍەردىٓ رىسىك ثېرىذۇهللا چىمىع ٍوٌي ثېرىذۇ. ا

ئبجراغمبْ ئبٍبٌالرٔىڭ لبٍتىذىٓ توً لىٍىػي ئۈچۈْ وۈتۈپ » ئبٍىتي،  – 4ضۈرىٕىڭ 
ِەضىٍىطي ھەلمىذە « ئىذدەت » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « تۇرىػي وېرەن ثوٌغبْ ِۇددەت 

ضۈرىذە ثۇ ِەضىٍىٕىڭ تىٍغب ئېٍىٕىػىغب ئۆز دەۋرىذە ئبٍبٌالرغب لبرىتىٍغبْ زۇٌۇِٕىڭ توختىٍىذۇ. 
ئبٌذىٕي ئېٍىع ضەۋەپ ثوٌغبْ. چۈٔىي ئەرٌەر تبالق لىٍغبْ ئبٍبٌالرغب ثېطىُ لىٍىپ، ئۇالرٔىڭ 
لبٍتىذىٓ تۇرِۇغٍۇق ثوٌىػىغب توضبٌغۇٌۇق لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ، ثۇٔىڭغب تبالق لىٍىٕغبْ ئبٍبٌٕىڭ 

بِىٍە ثوٌۇظ ئېھتىّبٌٍىمىٕي ثبھبٔە لىالتتي. ئۇالرٔىڭ ئەضٍي ِەلطىتي ٔەضەپ ضبپٍىمىغب ھ
وبپبٌەتٍىه لىٍىع ۋەٍبوي پۇغتىغب ئىگە چىمىع ئەِەش ئىذى. ئۇالر ثۇ ئۇضٍۇة ثىٍەْ ضبثىك 

« زاپبش » ئبٍبٌىذىٓ ئۆچ ئېٍىػٕي؛ ثەزىطي ئۈزٌىػىپ وەتىەْ ثوٌطىّۇ، ضبثىك ئبٍبٌىٕي 
تۇرۇغٕي؛ ثەزىطي ئۆزىٕىڭ ئەرٌىه ِەضئۇٌىَىتىذىٓ لۇتۇٌۇپ، ئبٍبٌىٕي لۇي  لىٍىپ تۇتۇپ

ئورٔىذا ئىػٍىتىػٕي ِەلطەت لىالتتي. لۇرئبْ ثۇ زۇٌۇِغب خبتىّە ثېرىپ، ئۇٔىڭغب لبرىتب 
تەلۋا / » ثەٌگىٍىّىٍەرٔي ثېىىتىەْ. ثۇٔي پرىٕطىپالرٔي ثەٌگىٍىگۀذە ئەرٌەرگە 

  تىىەْ:    ثوٌۇغٕي ئەضىەر« ِەضئۇٌىَەتچبْ 

ئۇٔىڭ هللا ، اىذىىەْئبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَەت تۇٍغۇضي ثىٍەْ ئەِەي لىٍهللا وىّىي ا» 
هللا ٔىڭ ضىٍەرگە ٔبزىً لىٍغبْ ھۆوّىذۇر، وىّىي اهللا ئىػىٕي ئبضبٔالغتۇرۇپ ثېرىذۇ. ئۀە غۇ ا

ئۇٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٍولمب هللا ، اىذىىەْئبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَەت تۇٍغۇضي ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍ
 (. 5 – 4« )  ۇ، ئۇٔىڭغب وبتتب ضبۋاة ثېرىذۇچىمىرىذ

ضۈرىٕىڭ زۇٌۇِغب ئۇچرىغبْ ئبٍبٌالرٔىڭ ھەلمىٕي ھىّبٍە لىٍغبْ ِەزِۇٔي، تۆۋۀذىىي 
 ئبٍەتتە ٔبھبٍىتي ٍبرلىٓ ھبٌذا ثبٍبْ لىٍىّٕبلتب:

ا َعَلْيِهنَّ َوِإْف ُكنَّ أُوََلِت َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوََل ُتَضارُّوُىنَّ لُِتَضيػُّْقو 
َنُكْم َْحٍْل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحَّتَّ َيَضْعَن َْحَْلُهنَّ فَِإْف أَْرَضْعَن َلُكْم َفَآتُوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ َوْأََتُِروا بػَ  يػْ

 ِبَْعُروٍؼ َوِإْف تَػَعاَسْرُُتْ َفَستُػْرِضُع َلُو ُأْخَرى

( لۇدرىتىڭالرٔىڭ ٍېتىػىچە ئۆزۈڭالر  ئبٍبٌٍىرىڭالرٔي يئىذدەت ئىچىذىى ئۇالرٔي )» 
غب ثېطىُ لىٍىپ جبٔذىٓ لىطّىذا ئوٌتۇرغۇزۇڭالر، ئۇالرئوٌتۇرۇۋاتمبْ جبٍىڭالرٔىڭ ثىر 

لەدەر ئۇالرٔي تەِىٍٕەڭالر،  ٍەڭگىگۀگەئەگەر ئۇالر ھبِىٍىذار ثوٌطب،  توٍغۇزىۋەتّەڭالر.
( ھەلمىٕي  ئېّىتىع ( ئېّىتىپ ثەرضە، ئۇالرٔىڭ ) رٔيثبٌىٍىرىڭال ئەگەر ئۇالر ضىٍەر ئۈچۈْ )

) ثبٌىٕي ئېّىتىع  ئەگەر .ئۆزئبرا ِەضٍىھەتٍىػىڭالر) ثبٌىٕىڭ وېٍەچىىي ھەلمىذە ( ثېرىڭالر، 
 (.  6« )  ( ثبغمب ثىر ئبٍبي ئېّىتطۇْ ٍۀي ثبٌىٕي وېٍىػەٌّىطەڭالر، ئۇٔي ) ِەضىٍىطىذە (

ئبخىرەت ضبئبدىتىٕىڭ ئبچمۇچي ثوٌغبْ ۋەھىٌ ۋە  ضۈرىٕىڭ وېَىٕىي ثۆٌىىي، دۇَٔب ۋە
(. ئەگەر ثىر  11 – 8ئۇٔي ثىسگە ٍەتىۈزگەْ ٔۇثۇۋۋەت / ئەٌچىٍىه ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ) 
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ئەلىً، ئبٌالھ ٔىڭ ئبجرىػىػتىٓ ئىجبرەت ثۇ ِەضىٍىگە ئبرٌىػىػىٕي چۈغۈٔۈغتە لېَٕىٍىۋاتمبْ 
ثوٍطۇٔذۇرۇپ ثەرگەْ ئبٌالھ ٔىڭ، ئۇٔي ئۆز  غب« ئىٕطبْ » ثوٌطب، ئۇٔىڭغب ٍەر ۋە زېّىٕٕي 

 ِەٍٍىگە لوٍىۋەتّەٍذىغبٍٔىمىٕي ئەضىەرتىع ئبرلىٍىك جبۋاپ ثېرىٍگەْ:

نَػُهنَّ لِتَػْعَلُموا َأفَّ اللَّ  َو اللَُّو الَِّذي َخَلَق َسْبَع ََسََواٍت َوِمَن اْْلَْرِض ِمثْػَلُهنَّ يَػتَػنَػزَُّؿ اْْلَْمُر بَػيػْ
 ِديٌر َوَأفَّ اللََّو َقْد َأَحاَط ِبُكلّْ َشْيٍء ِعْلًماَعَلى ُكلّْ َشْيٍء قَ 

(  ٍۀي ٍەتتە لىٍىپ ٍەتتە ئبضّبٕٔي ٍبراتتي، زېّىٕٕىّۇ ئبضّبٔالرغب ئوخػبظ )هللا ا» 
 ئۈزٌۈوطىس ئەوص ئېتىپ جبرى ثوٌۇپھەر ۋالىت ٔىڭ ئەِرى ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا هللا ٍبراتتي، ا
ٔىڭ ھەِّە هللا ٔىڭ ھەِّىگە لبدىر ئىىۀٍىىىٕي ۋە اهللا ا(  ضىٍەرگە ثۇٔي ثىٍذۈرۈغۈَ تۇرىذۇ، )

 (. 12« )  ٔەرضىٕي توٌۇق ثىٍىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىػىڭالر ئۈچۈٔذۇر
خۇالضىٍىگۀذە، ئىٕطبْ ئبٌالھ ئۈچۈْ ئۆز ِەٍٍىگە لوٍىۋەتىىٍي ثوٌّبٍذىغبْ دەرىجىذە 

 ئەتىۋارٌىك ثىر ِەۋجۇدىَەتتۇر. 

 
 

 ِبئىذە ضۈرىطي
 

 – 114 – 112ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. « چۈغىەْ ( دوضتىخبْ ئەرغتىٓ » ) ِبئىذە 
ئبٍەتٍەر ئبرىطىذا ھەۋارىَۇٔالرٔىڭ ھەزرىتي ئىطبٔىڭ ھوزۇرىذا ثبٍبْ لىٍغبْ ئبرزۇضي ٔەلىً 
لىٍىٕغبْ. ئۀە غۇ ئبرزۇ ضۈرىگە ئىطىُ لىٍىپ لوٍۇٌغبْ. رىۋاٍەتٍەرگە لبرىغبٔذا، ضۈرە 

 (. بتبٌغبْ ) ئىجٓ ھۀجەيضبھبثىٍەر دەۋرىذىال ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئ
ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ئەھذىٍەر، ۋەدىٍەر » ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍىتىذە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ۋە 

ِۀىطىٕي « لۇتمبزغۇچي » وەٌىّىطي ثىٍۀّۇ ئبتبٌغبْ. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب « ئۇلۇد » 
 .ئىطّي ثىٍۀّۇ ئبتبٌغبْ« ِۇٔمىسە » ثىٍذۈرىذىغبْ 

ە ضۈٌھىطىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ثوٌۇپ، ثىر لېتىّذىال ضۈرە ِەدىٕىذە ھۇدەٍجىَ

 .لەدەَ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ئېٕىك –ٔبزىً ثوٌّبضتىٓ، زاِبٔغب ٍېَىٍغبْ ئبضبضتب لەدەِّۇ 
ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ٍىٍي ۋە ٍىٍالر ھەلمىذە پەرلٍىك لبراغالر ِەۋجۇت. لەدىّىي ٔبزىً 

ثىرىذىٓ پەرلٍىك ئورۇٔغب تىسىٍغبْ. ھەزرىتي ئوضّبٔغب  –ر ثوٌۇظ تەرتىپٍىرىذە ضۈرە ثى

تەۋثە ضۈرىطي ئبرىطىذا؛  –ئورۇْ، فەتىھ  – 112ٔىطجەت لىٍىٕغبْ ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىۋىذە 

تەۋثە ضۈرىطي ئبرىطىذا؛ ئىّبَ جبفەر  –ئورۇْ، ضەپ  – 108ئىجٓ ئبثجبش تەرتىۋىذە 
ْ ثوٌۇپ، ئبرلىذىٓ ضبٔىغبٔذا ئىىىىٕجي ضۈرە تەرتىۋىذە تەۋثە ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍغب

 .ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ
لەدىّىي تەرتىپٍەردىىي ثۇ ئورۇْ، ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، تبزا ِۇۋاپىك 

(،  71 – 42ثوٌّىغبٔذەن تۇرىذۇ. چۈٔىي ضۈرىٕىڭ ٍەھۇدىَالرغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثۆٌىىي ) 

ٍەھۇدىٌ ئبرىطىذىىي  –ىىي ثۆٌەوتە ِۇضۇٌّبْ ئبٍەتٍەر ئبرىطىذ – 50 – 42ثوٌۇپّۇ 
ِۇٔبضىۋەتٍەر ئېٕىك چىمىپ تۇرىذۇ. لەدىّىي تەرتىپٍەردە ضۈرىٕىڭ تىسىٍغبْ ئورٔىغب 
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ٍىٍىغب توغرا وەٌّەوتە، ثۇ ِەزگىٍذە  – 10لبراٌغبٔذا، ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ِەزگىٍي ھىجرى 
ۇٔبضىۋەت ٍوق. ثۇ، ضۈرىذە تىٍغبْ ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ٍەھۇدىَالر ئبرىطىذا ثۇٔذاق ثىر ِ

ئېٍىٕغبْ ِۇٔبپىمالر ۋە ئۇالرغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەر ئۈچۈّٔۇ ئوخػبظ ثىر ئەھۋاي. ثۇ 

 –ضەۋەپتىٓ جبثەرى ئبرلىٍىك ٍېتىپ وەٌگەْ جبثىر ثىٓ زەٍذ تەرتىۋىذە ضۈرە ئەھساپ 
وغرىٍىّبلتب. ثۇ ضۈرىذە ِۇِتەھىٕە ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ ئورۇٕٔي ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي ت
ِەدىٕە ۋەضىمىطي / » ھىجرەتتىٓ وېَىٕال ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ٍەھۇدىَالر ئبرىطىذا تۈزۈٌگەْ 

ئبٍەتٍەر ئبرىطىذىىي ثۆٌەن  – 71 – 42ئىّب لىٍىٕغبْ ثۆٌەوٍەر ِەۋجۇت. ثوٌۇپّۇ « ثېتىّي 
ِەدىٕە ۋەضىمىطي  ثىٍەْ، ِۇئّىٍٕەر ۋە ٍەھۇدىَالر ئبرىطىذا ھىجرەتتىٓ وېَىٓ تۈزۈٌگەْ

ئبرىطىذىىي ئوخػبغٍىك وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ. ئەگەر ثۇ ٍىپ ئۇچىٕي ئبضبش لىٍطبق، 
ضۈرىٕي ھىجرەتتىٓ وېَىٕال ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ضۈرىٍەر ئبرىطىغب تىسىػمب توغرا وېٍىذۇ. 

ٕىي ِەزگىٍٍەرٔي ثۇٔذاق ثوٌغبٔذا، ثبغمب ثىر ِەضىٍە ئوتتۇرىغب چىمىذۇ. ٍۀي ئۇٔىڭذىٓ وېَى
ثۇ ئەھۋاٌذا ثۇ ِەضٍىٍەرٔي ِۇۋاپىك ثىر تەرەپ لىٍىػٕىڭ   ئىػبرەت لىٍغبْ ثبغمب ثۆٌەوٍەر...

ثىردىٕجىر چبرىطي، ضۈرىٕىڭ ثىر لېتىّذىال ٔبزىً ثوٌّبضتىٓ، زاِبٔغب ٍېٍَغبْ ھبٌذا ٔبزىً 
 .ثوٌغبٍٔىمىٕي لوثۇي لىٍىػتۇر. ثىسٔىڭچە ثۇ، توغرا ثوٌغبْ ئۇضٍۇة

ىذا تىٍغب ئېٍىپ ئۆتىىٕىّىسدەن ضۈرىٕىڭ ثىر لېتىّذىال ٔبزىً ثوٌّىغبٍٔىمي ئېٕىك. ٍۇلىر
ٍۇلىرىذىىي ثبٍبٔالرِۇ ثۇٔي تەضتىمالٍذۇ. ضۈرىٕىڭ ثىر لبٔچە ثۆٌىىي ِەدىٕە دەۋرىٕىڭ 
ئبخىرلي ِەزگىٍىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌطب وېرەن. ھەتتب ثۇ ضبھەدىىي ٔوپۇزٌۇق غەخطٍەرٔىڭ 

ٔغبٔذا، لۇرئبٔذا ئەڭ ئبخىرىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەتٍەر ثۇ ضۈرىذە ٍەر ثبٍبٔىغب ئبضبضال
ئبٌّبلتب. ھەزرىتي ئبئىػە ۋە ئىجٓ ئۆِەرگە ٔىطجەت لىٍىٕغبْ رىۋاٍەتٍەرگە لبرىغبٔذا، ِبئىذە 
ضۈرىطي لۇرئبٕٔىڭ ئەڭ ئبخىرلي ضۈرىطىذۇر. لۇرئبٔذىٓ ئەڭ ئبخىرىذا ٔبزىً ثوٌغبْ 

ۇْ ئبٌغبٍٔىمي ضەۋەثىذىٓ ثەٌىىُ ِۇغۇٔذاق دېَىٍگەْ ثوٌطب ئبٍەتٍەرٔىڭ ثۇ ضۈرىذە ئور
وېرەن. رەثي ثىٓ ئۀەضٕىڭچە ضۈرە ۋىذا ھەججىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. ئەضّب ثىٕتي ٍەزىذ ِىٕبدا 

ئبٍەتٕىڭ ئبخىرلي ٍېرىّي ِەوىىٕىڭ فەتھي  – 3ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېَتمبْ. ِۇجبھىذٔىڭچە، 
ئبٍەتٕىڭ ئەڭ ئبخىرىذا  - 3ۋىذا ھەججىذە ٔبزىً ثوٌغبْ.  لىٍىٕىػىذىٓ وېَىٓ، ثبغمىالرٔىڭچە

ئەڭ ئبخىرىذا ٔبزىً ثوٌغبْ » ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەت ئىىۀٍىىي ثىردەن ئېتىراپ لىٍىٕغبْ. 
دېگەْ ضوئبٌغب پەرلٍىك جبۋاپالر ثېرىٍگەْ. ثۇ ضبھەدە ٔوپۇزٌۇق « ئبٍەت لبٍطي؟ 

ىك ئىىىي رىۋاٍەت ٍېتىپ وەٌگەْ. ثىراق غەخطٍەردىٓ ثىرى ثوٌغبْ ئجىٓ ئبثجبضتىّٕۇ پەرلٍ
دېگىٍي ثوٌىذىغبْ ئبٍەت، ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ « ثۇ ئەڭ ئبخىرلي ئبٍەت » ِەزِۇٔغب لبراٌغبٔذا، 

 :ئبٍىتىذۇر – 3

ـَ ِديًنا ْسََّل  اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأََْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اْْلِ
ٍەرٔىڭ دىٕىڭالرٔي پۈتۈْ لىٍذىُ، ضىٍەرگە ٔېئّىتىّٕي تبِبٍِىذىُ، ئىطالَ ثۈگۈْ ضى »

 (. 3« ) دىٕىٕي ضىٍەرٔىڭ دىٕىڭالر ثوٌۇغمب تبٌٍىذىُ 
ٔي ثبٍبْ لىٍّبلتب. ثىر ٔەرضىٕي «تبِبِالٔغبٍٔىمي » ، ٔېئّەتٕىڭ «پۈتۈْ » ئبٍەت دىٕٕىڭ 

پٍىرىٕىڭ توٌۇق غەوىٍٍىٕىػىٕي، ثىر ، ئۇٔىڭ جەۋھىرى ۋە ِۇٔبضىۋەتٍىه تەرە«پۈتۈْ لىٍىع » 
ئۇٔىڭ جەۋھىرى « تبِبِالظ » پۈتۈْ ئوتتۇرىغب چىمىرىٍىػىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثىر ٔەرضىٕي 
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تبِبِالٔغبْ ثوٌطىّۇ، ِۇٔبضىۋەتٍىه لىطّىٕىڭ تېخي توٌۇلالّٔىغبٍٔىمىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ئبٌالھ 
دىٕغب ثىر ٔەرضىٍەرٔي لوغۇپ دىٕىٕي ھەر جەھەتتىٓ ِۇوەِّەٌٍەغتۈرگەْ. ثۇ ضەۋەپتىٓ وېَىٓ 

زاالٌەت ( دەپ ئبتبٌغبْ. چۈٔىي « ) ئبزغۇٍٔۇق » لوٍۇظ ) ثىذىئەت ( رەضۇٌۇٌالھ تەرىپىذىٓ 
ثۇ خىً لىٍّىع، دىٕٕىڭ پۈتۈْ لىٍىٕغبٍٔىمىذىٓ ئىجبرەت ئىالھىٌ ثۇٍرۇلمب لبرغي چىممبٍٔىك 

ٔغبْ، ٔېئّەتٕي تبِبِالظ ِۀىطىٕي ئىپبدىٍەٍذۇ. ٌېىىٓ ٔېئّەت پۈتۈْ لىٍىّٕىغبْ، تبِبِال
ۋەزىپىطي ثۇ ئۈِّەتٕىڭ ئبٌىٍّىرىٕىڭ، ٍېتەوچىٍىرىٕىڭ ۋە رەھجەرٌىرىٕىڭذۇر. ئىٍىُ ضبھەضىذە 
ئىجتىھبد، ِۇجبدىٍە ضبھەضىذە جىھبد، لەٌت ضبھەضىذە ِۇجبھەدە ) ٔەپطىگە لبرغي وۆرەظ 

ثۇ ۋەزىپە ئبدا لىٍىع (، ھبٍبت ضبھەضىذە جەھذ ) وۈچىٕىڭ ٍېتىػىچە تىرىػىع ( ثىٍەْ 
 .لىٍىٕىذۇ

ِبئىذە ضۈرىطي ثەٌگىٍىّىٍەر ۋە دىممەت لىٍىػمب تىگىػٍىه راِىىالر ثەٌگىٍۀگەْ ضۈرە 
پەرزىٕي ئېٕىمالپ چىممبٍٔىمىٕي  19ثوٌۇپ، لۇرتۇثي پەلەت ثۇ ضۈرىٕىڭ ئۆزىذىال تىٍغب ئېٍىٕغبْ 

بٍە لىٍغبْ ئبضبضتب ٍبغبظ ئېَتمبْ. ضۈرە، ئىٕطبٔذا ئۆزىٕي ثبغمۇرغبْ ۋە ثەٌگىٍىّىٍەرگە رىئ
چېگرا ثوٌّىطب، چەوطىسٌىه  -ئېڭىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍّبلتب. چۈٔىي ثىر چەن 

 .ثوٌىذۇ، ئىٕطبْ چەوطىسٌىه ئىچىذە ئۆزىٕي ٍولۇتۇپ لوٍىذۇ

ثۀذە ئبرىطىذىىي ئەھذىگە ۋاپب لىٍىع ھەلمىذىىي تەٌىّبت ثىٍەْ  –ضۈرە ئبٌالھ 

ھبراَ دائىرىطىٕي ثەٌگىٍەپ ثېرىذۇ. پەلەت جبٔال ثوغبزدىٓ  –الي ثبغٍىٕىذۇ. غىسأىڭ ھب
وەٌّەٍذۇ، غەٍتبّٔۇ ثوغبزدىٓ وېٍىذۇ. ھبالي ۋاپبدار، ھبراَ ۋاپبضىسدۇر. ثوغبزدىٓ وىرگەْ ھەر 
ھبراَ ٌولّب چىمىذىغبْ ھبراَ ٍەرٔي ئىسدەٍذۇ. ھبراِذىٓ وەٌگەْ وىرىُ، چىمىع ئۈچۈْ 

 .ھبراَ جبٍٕي ئىسدەٍذۇ
ْ ھبرإِىڭ ھبالي لىٍىٕىػي ھەلمىذە ثىر لېتىُ توختبٌطب، ھبالٌٕىڭ ھبراَ لىٍىٕىػي لۇرئب

ھەلمىذە ئوْ لېتىُ توختىٍىذۇ. ثۇ ضەۋەپتىٓ ضۈرە ضېغىر تۈرىذىىي ھبٍۋأالرٔىڭ ھبالي 
لىٍىٕغبٍٔىمي ھەلمىذىىي خەۋەر ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ. ئۆز دەۋرىذە ٍەھۇدىَالر ۋە ِەزوۇر راٍۇٔذىىي 

ۀىَەتٍەردە ئۆز ِەٍٍىچە ثەزى ھبالٌالرٔي ھبراَ لىٍىذىغبْ ئبدەت ثبر ئىذى. ثۇ ثبغمب ِەد

 – 4ئەِەٌذىٓ لبٌذۇرۇغٕي ِەلطەت لىٍىذۇ. ضۈرىٕىڭ « ھبراِالرٔي » ھۆوۈٍِەر ِەزوۇر خبتب 
 :ئبٍىتي ثۇ ھەلىمەتٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ

 َباتُ َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َْلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيّْ 
 .( ٔېّىٍەرٔىڭ ھبالي لىٍىٕغبٍٔىمىٕي ضوراٍذۇ ٍېّەن ـ ئىچّەوتىٓ ئۇالر ضۀذىٓ ئۆزٌىرىگە )

ضىٍەرگە پبن ٔەرضىٍەر ۋە ٍبخػي ثوٌغبْ ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ھبالي » ئېَتمىٕىي، 
 (. 4« ) لىٍىٕذى 

ثەٌگىٍەظ  ٍۇلىرىذا وۆرۈٌگۀذەن، ئبٍەت ھبالٌالرٔي ضبٔبپ ئۆتّەٍذۇ. ئوِۇِىٌ دائىرىٕي
ثىٍەْ وۇپبٍىٍىٕىذۇ. ئىطالَ فىمىھىٕىڭ ِۇٔبضىۋەتٍىه ھۆوۈٍِىرىّۇ ثۇ ئبٍەتٍەرٔي ئبضبش لىٍغبْ 

ئبزادە  –ھبٌذا ثەٌگىٍۀگەْ. ثۇ پرىٕطىپمب ئبضبضالٔغبٔذا غەٍئىٍەردە ئەضٍي ِەلطەت ئەروىٓ 
ھبالي لىٍىٕغبْ ثوٌۇظ ثوٌۇپ، ثۇ ضەۋەپتىٓ ھبراَ لىٍىٕغبْ ٔەرضىٍەر تىٍغب ئېٍىپ ئۆتۈٌىذۇ، 

 .ٔەرضىٍەر تىٍغب ئېٍىّٕبٍذۇ. ثىر ٔەرضە چەوٍۀّىگەْ ثوٌطب، ئەروىٓ لوٍۇپ ثېرىٍگەْ ثوٌىذۇ
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ئىچّىىىٕىڭ ۋە ئبٍبٌٍىرىٕىڭ ھبالي  –ٕىڭ ٍېّەن وىتبثئبٍىتىذە ئەھٍي  – 5ضۈرىٕىڭ 
ەھۇدىَالر ئەھٍي دەپ تؤۇغتۇرغبْ ٍ وىتبةلىٍىٕغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ثۇٔىڭذىٓ، لۇرئبٕٔىڭ 

 :ۋە خىرىطتىَبٔالر ئۈچۈْ ئبالھىذە ثىر ثەٌگىٍىّىٕي ثىىىتىۀٍىىىٕي وۆرىۋاٌغىٍي ثوٌىذۇ

ـُ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلّّ َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلّّ َْلُْم  اْليَػْوـَ ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَّْباُت َوطََعا
َصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلُكْم ِإَذا َآتَػْيُتُموُىنَّ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمحْ 

ٙمَاِف فَػَقْد َحِبَط َعَملُُو  َر ُمَساِفِحنَي َوََل ُمتَِّخِذي َأْخَداٍف َوَمْن َيْكُفْر بِاْْلِ ُأُجوَرُىنَّ َُمِْصِننَي َغيػْ
 َوُىَو ٓت اْْلَِخَرِة ِمَن اْْلَاِسرِينَ 

ٍۀي ٍەھۇدىَالر ۋە  ضىٍەرگە پبن ٔەرضىٍەر ھبالي لىٍىٕذى، وىتبة ثېرىٍگۀٍەر ) ثۈگۈْ »
( ٔىڭ تبِىمي ضىٍەرگە ھبالٌذۇر ۋە ضىٍەرٔىڭ تبِىمىڭالر ئۇالرغب ھبالٌذۇر،  ٔبضبراالر

ٍۀي  ِۇئّىٍٕەردىٓ ثوٌغبْ ئەفىفە ئبٍبٌالرٔىڭ، ضىٍەردىٓ ئىٍگىرى وىتبة ثېرىٍگۀٍەر )
( دىٓ ثوٌغبْ ئەفىفە ئبٍبٌالرٔىڭ ِەھرىٕي ثەرضەڭالر، ئىپپەتٍىه  براالرٍەھۇدىَالر ۋە ٔبض

(، ئۇالر  ئۇالرٔي ئبٌطبڭالر ثوٌغىٕىڭالر ۋە ئبغىبرا ـ ٍوغۇرۇْ پبھىػىٕي وۆزٌىّىگىٕىڭالر ھبٌذا )
( ٍولمب  ٔىڭ ضبۋاثي ضىٍەرگە ھبالٌذۇر، وىّىي ئىّبٕٔي ئىٕىبر لىٍىذىىەْ، ئۇٔىڭ ئەِەٌي )

    (. 5« ) ئبخىرەتتە ئۇ زىَبْ تبرتمۇچىالردىٓ ثوٌىذۇ  چىمىرىٍىذۇ،
ئۇالرٔىڭ ئىّبٕٔي ئىٕىبر لىٍّبضٍىك » ئبٍەتٕىڭ ئبخىرىذا ِەٌۇَ ثوٌغبٔذەن ثۇٔىڭ ضەۋەثي 

ئىٕىبر لىٍىّٕبضٍىمي «. وىُ ئىّبٕٔي ئىٕىبر لىٍطب ئەِەٌي ثىىبر ثوٌۇپ وېتىذۇ » تۇر. چۈٔىي «
ىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثىذىّٕۇ ِەٌۇَ ثوٌغىٕىذەن ٍەھۇدىٌ ۋە تەٌەپ لىٍىٕغبْ ثۇ ئىّبْ، ئبٍەتٕ

خىرىطتىَبٔالرٔىڭ ثۇزغۇٔچىٍىممب ئۇچرىغبْ ۋە ئىچىگە ثبغمب ٔەرضىٍەر لوغۇٌۇپ وەتىەْ 
لۇرئبْ ٍەھۇدىٌ ۋە » ئىّبٔىذۇر. ثۇ ٔولتىذا وىػىٕىڭ ئەلٍىگە ِۇٔذاق ثىر ضوئبي وېٍىذۇ: 

ىغبْ ئىّبٔىٕي ئىٕىبر لىٍىػٕي، ئىّبٕٔي ئىٕىبر خىرىطتىَبْ ثىرضىٕىڭ ثۇزغۇٔچىٍىممب ئۇچر
لىٍغبٍٔىك دەپ تىٍغب ئبٌىذۇ. ئۇٔذالتب ِۇئّىٕٕىڭ ئىّبٔىٕي ئىٕىبر لىٍىػٕىڭ ۋاثبٌي لبٔچىٍىه 

 «. ئېغىر ثوالر؟
 .ئبٌىذىغبْ ضبۋاق: ِۇئّىٕٕي تەوفىر، لۇرئبٔغب ئبضبضەْ ئىّبٕٔي ئىٕىبر لىٍغبٍٔىك ثوٌىذۇ

ۋھىذٔي چۆرىذىگەْ ئبضبضتب لبٍتب تىٍغب ئېٍىٕىذۇ. ضۈرىذە ثبغتىٓ ضۈرىذە غىسا ِەضىٍىطي تە
ئبٍبغ تىٍغب ئېٍىٕغبْ ھەر تېّىذىٓ وېَىٓ، ضۆز ئىطالِٕىڭ ئەڭ چوڭ پرىٕطىپي ثوٌغبْ 

 .تەۋھىذوە وېٍىذۇ

ئبٍەتٕىڭ ئبخىرلي لىطّي، ضۈرىٕىڭ دەضٍەپىي  – 3لۇرئبٔذا ئەڭ ئبخىرىذا ٔبزىً ثوٌغبْ 
ثۈگۈْ » ِەزگىً ھەلمىذە ٍىپ ئۇچي ثەرِەوتە. ئبٍەتتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثۆٌىىي ٔبزىً ثوٌغبْ 

، رەضۇٌۇٌالھ ۋاپبت ثوٌۇغتىٓ تەخّىٕەْ ئىىىي ئبً ثۇرۇٔمي ۋىذا ھەججىٕي وۆرضەتطە «
 .وېرەن

لۇرئبٔذا تبھبرەت ۋە تەٍەِّۇِٕىڭ لبٔذاق ئېٍىٕىذىغبٍٔىمي ھەلمىذە تەپطىٍىٌ ِەٌۇِبت 
 :ە ٍەر ئبٌىذۇ. ثۇ ئبٍەتٍەر تۆۋۀذىىىچەثېرىٍگەْ ئبٍەتٍەر ثۇ ضۈرىذ
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يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإََّل الصَََّّلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإََّل اْلَمَراِفِق 
وا َوِإْف ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإََّل اْلَكْعبَػنْيِ َوِإْف ُكْنُتْم ُجنًُبا فَاطَّهَّرُ 

يًّْبا َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط أَْو ََلَمْسُتُم النَّْساَء فَػَلْم ُتَُِدوا َماًء فَػتَػَيمَُّموا َصِعيًدا طَ 
ْم ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيطَهّْرَُكْم فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُو َما يُرِيُد اللَُّو لَِيْجَعَل َعَلْيكُ 

 َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُو َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروفَ 
( تۇرغىٕىڭالردا،  ئولۇِبلچي ثوٌۇپ ( ٔبِبز ) ضىٍەر تبھبرەتطىس ثوٌۇپ ّىٍٕەر! )ۇئئي ِ »

ثېػىڭالرغب ِەضھي  ٍۈزۈڭالرٔي ٍۇٍۇڭالر، لوٌۇڭالرٔي جەٍٕىىىڭالر ثىٍەْ لوغۇپ ٍۇٍۇڭالر،
لىٍىڭالر، پۇتۇڭالرٔي ئوغۇلۇڭالر ثىٍەْ لوغۇپ ٍۇٍۇڭالر، ئەگەر جۇٔۇپ ثوٌطبڭالر پبوٍىٕىڭالر 

(، ٍبوي ضەپەر  ضۇ زىَبْ لىٍىذىغبْ ثوٌطب (، ئەگەر وېطەي ثوٌطبڭالر ) ٍۀي غۇضٍي لىٍىڭالر )
جەتخبٔىذىٓ وەٌگەْ (، ٍبوي ضىٍەرٔىڭ ثىرضىڭالر ھب ضۇ تبپبٌّىطبڭالر ئۈضتىذە ثوٌۇپ )

( ثوٌطبڭالر، ٍبوي ئبٍبٌٍىرىڭالر ثىٍەْ ٍېمىٕچىٍىك لىٍغبٔذىٓ  ٍۀي تبھبرەت ضۇٔذۇرغبْ )
( ضۇ تبپبٌّىطبڭالر، پبن تۇپرالتب تەٍەِّۇَ لىٍىڭالر، ئۇٔىڭ  غۇضٍي تبھبرەت ئۈچۈْ وېَىٓ )

هللا بٌىّبٍذۇ، ٌېىىٓ اضىٍەرگە ِۇغەلمەتٕي خهللا ثىٍەْ ٍۈزۈڭالرغب، لوٌۇڭالرغب ِەضھي لىٍىڭالر، ا
(  ئىطالَ غەرىئىتىٕي ثبٍبْ لىٍىع ثىٍەْ غۈوۈر لىٍىػىڭالر ئۈچۈْ ضىٍەرٔي پبن لىٍىػٕي، )

 (. 6« ) ٔېّىتىٕىڭ ھەِّىطىٕي ضىٍەرگە ثەخع ئېتىػٕي خبالٍذۇ 
 :لۇرئبٕٔىڭ ئبداٌەت ھەلمىذىىي تەٌىّبتٍىرىذىٓ ثىرضي ثۇ ضۈرىذە ٍەر ئبٌغبْ

َمُنوا ُكونُوا قَػوَّاِمنَي لِلَِّو ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوََل َٖمْرَِمنَُّكْم َشَنَآُف قَػْوـٍ َعَلى َأَلَّ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَ 
 تَػْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو أَقْػَرُب لِلتػَّْقَوى َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو َخِبٌْي ِبَا تَػْعَمُلوفَ 

پ ئبداٌەتٕىڭ ضىّۋوٌي ثوٌۇڭالر، ثىرەر ئۈچۈْ ھەق تەرەپتە تۇرۇهللا ئي ِۇئّىٍٕەر! ا »
( ئبدىً ثوٌّبضٍىمىڭالرغب ضەۋەة ثوٌّىطۇْ،  ئۇالرغب لەۋِگە ثوٌغبْ ئۆچّۀٍىىىڭالر )

(  ٍۀي ئۇالرغب ئۆچّەْ تۇرۇپ ئبدىً ثوٌۇغۇڭالر ( ئبدىً ثوٌۇڭالر، ثۇ ) دۈغّىٕىڭالرغب )
ھەلىمەتەْ هللا رٔي ئۇٔتۇِبڭالر، ائبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَىتىڭالهللا تەلۋادارٌىممب ئەڭ ٍېمىٕذۇر، ا
 (. 8« ) لىٍّىػىڭالردىٓ خەۋەرداردۇر 

چېگراالر ثەٌگىٍۀگەْ ۋە رىئبٍە لىٍىػمب تېگىػٍىه پرىٕطىپالر ثبٍبْ  –ئىالھىٌ چەن 
لىٍىٕغبْ ثىرىٕچي ثۆٌەوتىٓ وېَىٓ، ثبٍبْ ٍەھۇدىٍَىػىع ۋە خىرىطتىَبٍٔىػىع خەۋىپىگە 

ىٓ ثىر لبتبر ٍەھۇدىٍَىػىع ئۆرٔىىي ثېرىٍىذۇ. ئۇٔىڭذىٓ ٍۆتىىٍىپ، ثۀي ئىطرائىً تبرىخىذ
ثبغمب ئىطەۋى ِۇئّىٍٕەرٔىڭ خىرىطتىَبٍٔىػىع جەرٍبٔىٕىڭ ِۀتىمىطىٕي وۆرضىتىپ ثەرگەْ 

ئبٍەتىىچە داۋاٍِىػىذۇ. ثۇ  – 34ئبٍەتتىٓ ثبغالٔغبْ تېّب  – 12داۋاٌىرىّۇ ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ. 
ٔگەْ ۋە ئىٕطبْ ھبٍبتىٕىڭ ِۇلەددەضٍىىىٕىڭ ئەڭ ٔولتىذا ثۀي ئىطرائىً ئۈچۈْ ثەٌگىٍە

ٍبرلىٓ ئىپبدىطي ثوٌغبْ ثۇ پرىٕطىپٕىڭ، ھەر دەۋرٔىڭ ِۇئّىٍٕىرى ئۈچۈّٔۇ وۈچىە ئىگە ثىر 
 تەٌىّبت ئىىۀٍىىىٕي تۆۋۀذىىي ثبٍبٔالردىٓ ِەٌۇَ ثوٌّبلتب:
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َنا َعَلى َبِِن ِإْسَرائِيَل أَنَُّو َمْن قػَ  َتَل نَػْفًسا بَِغْْيِ نَػْفٍس أَْو َفَساٍد ٓت اْْلَْرِض ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبػْ
يًعا َوَلَقْد َجاَءتْػُهْم ُرُسلَُنا َا َأْحَيا النَّاَس َجَِ يًعا َوَمْن َأْحَياَىا َفَكَأٔمَّ َا قَػَتَل النَّاَس َجَِ بِاْلبَػيػَّْناِت  َفَكَأٔمَّ

ُهْم بَػْعَد َذِلَك ٓت اْْلَْرِض   َلُمْسرُِفوفَ ُّتَّ ِإفَّ َكِثْيًا ِمنػْ
( ئىطرائىً  تەۋراتتب ( ضەۋەثتىٓ ) ٍۀي لبثىٍٕىڭ ھبثىٍٕي ٔبھەق ئۆٌتۈرگۀٍىىي غۇ )» 

 :ئەۋالدىغب ھۆوۈَ لىٍذۇلىي
وىّىي ٔبھەق ئبدەَ ئۆٌتۈرِىگەْ ٍبوي ٍەر ٍۈزىذە ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍّىغبْ ثىر ئبدەِٕي 

ٍۀي  ىي ثىر ئبدەِٕي تىرىٍذۈرضە )ئۆٌتۈرضە، ئۇ پۈتۈْ ئىٕطبٔالرٔي ئۆٌتۈرگۀذەن ثوٌىذۇ، وىّ
(، ئۇ پۈتۈْ ئىٕطبٔالرٔي تىرىٍذۈرگۀذەن  لۇتمۇزضب ٍبوي ھبٍبت لېٍىػىغب ضەۋەثچي ثوٌطب

 .ثوٌىذۇ
( ِۆجىسىٍەرٔي ئېٍىپ وەٌذى، غۇٔىڭذىٓ  غبٍٔىك ٍىرىّىس ثۀي ئىطرائىٍغب راضتال )ەضۇٌر

( زېّىٕذا  وۇفرىذا، ئبدەَ ئۆٌتۈرۈغتە ( توٌىطي ) ٍۀي ئىطرائىً ئەۋالدىٕىڭ وېَىٓ ئۇالرٔىڭ )
 (. 32« )  ھەددىذىٓ ئبغمۇچىالردىٓ ثوٌذى

ئبدەِٕىڭ ئىىىي ئوغٍي ھەلمىذىىي لىططىّۇ ئىٕطبْ ھبٍبتىغب لەضت لىٍىػٕىڭ ٍبِبْ 
(. ئەضٍىذە، ئبدەِٕىڭ ئىىىي  31 – 27لىٍّىع ئىىۀٍىىي دائىرىطىذە ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ ) 

بٌٍىرىٕىڭ لىططىطىذۇر. ثۇ لىططىذە جىٕبٍەت ثىٍەْ ئبخىرالغمبْ ئوغٍىٕىڭ لىططىطي، ئبدەَ ث
ٍبتّبلتب. ئۇٔىڭ تەوتىذە دۇَٔبغب « ھەضەت ۋە لىسغىٕىع » دۈغّۀٍىىٕىڭ ئبرلب پەردىطىذە 

ثېرىٍىپ وېتىع ٍبتىذۇ. ئەگەر لبثىً دۇَٔب ِېٍىغب رىػتە ثبغٍىّىغبْ ثوٌطب ئىذى، ئىٍىىذىىي 
رثبْ لىٍغبْ، لۇرثبٍٔىمي لوثۇي لىٍىٕغبْ ثوالتتي. ئەگەر ٔەرضىٍەرٔىڭ ئەڭ ٍبخػىطىٕي لۇ

لۇرثبٍٔىمي لوثۇي لىٍىٕغبْ ثوٌطب ئىذى، لىسغبٔچۇلٍۇق لىٍّىغبْ ۋە ثۇ جىٕبٍەتٕي ضبدىر لىٍىػىغب 
ضەۋەپ ثوٌىذىغبْ ثبضمۇچمب وىرِىگەْ ثوالتتي. ثۇ جەرٍبٕٔىڭ ئەڭ ثېػىذا دۇَٔبٌىمالرغب 

ىمالرغب ثېرىٍىپ وېتىع، ٍەھۇدىٍَىػىع ِبٍىٍٍىمىٕىڭ ئەڭ ثېرىٍىپ وېتىع وەٌّەوتە. دۇَٔبٌ
تىپىه ئبالِىتىذۇر. ثۇ ئبٍەتٕىڭ داۋاِىذىّۇ ٍەھۇدىٍَىػىپ وەتىەْ ثۀي ئىطرائىً ۋە 
خىرىطتىَبٔالغمبْ ئىطەۋىٍەر ) ئىطب ئۈِّىتي ( ھەلمىذە ثبٍبٔالر ثېرىٍىپ، ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرىگە 

 (.  47 – 41ٍّىغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ ) ٔبزىً لىٍىٕغبْ ۋەھىٌ ثىٍەْ ھۆوۈَ لى
ئۇالر ِۇئّىٍٕەرٔي » ثۇ ئبرلىٍىك ثۇ ئىىىي تبئىپىٕىڭ ضەِىّىَەتطىسٌىىي تەوىتٍۀگەْ ۋە 

الرٔىڭ ئەِرى ثىٍەْ ئىع وىتبثئۆزٌىرىگە دەۋەت لىٍىذۇ، ٌېىىٓ ئۆزٌىرى ئۆزىگە ثېرىٍگەْ 
ٍىرىغب ھۆرِەت وىتبثرۇْ، ئۆزىٕىڭ لىٍّبٍذۇ. ئۇالر ثبغمىالرٔي ئۆزىگە دەۋەت لىٍىػتىٓ ثۇ

 دېَىٍّەوتە. « لىٍطۇْ! 
ٍەھۇدىٍَىػىع ۋە خىرىطتىَبٍٔىػىع ئۆرٔەوٍىرى ثبٍبْ لىٍىٕغبٔذىٓ وېَىٓ، ِۇئّىٍٕەرگە 

لىٍىع ثىٍەْ ثىۋاضتە ۋە ۋاضتىٍىك ھبٌذا ٍەھۇدىٍَىػىع  خىتبةدەپ « ئي ئىّبْ ئېَتمبٔالر! » 
(. ئبٔذىٓ  69 – 51غبْ تەدثىرٌەر وۆرضىتىپ ئۆتۈٌىذۇ ) ۋە خىرىطتىَبٍٔىػىػمب لبرغي ئېٍىٕىذى

ضۆز ٍۀە ٍەھۇدىٌ ۋە خىرىطتىَبٔالرغب لبٍتىذۇ. لۇرئبٕٔىڭ لەٍىرىذە ضۆز ٍەھۇدىٌ ۋە 
ٍبِبٕٔي ئبٍرىع ئۇضٍۇثىٕي وۆرىّىس. ثۇ ئۇضٍۇة ثۇ  –خىرىطتىَبٔالرغب وەٌطە، ئۇ ٍەردە ٍبخػي 

ا تبٌالپ ئبٍرىَبالٍذىغبْ ثىر ئەلىً ثەرپب لىٍىػٕي ٍەردىّۇ ئورۇْ ئبٌغبْ. لۇرئبْ ِۇھبتبثىذ
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ِەلطەت لىٍىذۇ، ھەرگىسِۇ ھەِّىٕي لبرا لوٍۇق ثىر تبٍبلتب ھەٍذەٍذىغبْ ِۇئبِىٍىگە ٍېػىً 
« ثىس ٔبضبراالردىٓ » چىراق ٍبلّبٍذۇ. ثۇ ئۇضٍۇة ِەزوۇر ضۈرىذىّۇ وۆرۈٌىذۇ. لۇرئبْ 

 دېگۈچىٍەرٔي ثبغمىالردىٓ ِۇٔذاق ئبٍرىَذۇ:

ًة لِلَِّذيَن َتِجَدفَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن َآَمُنوا اْليَػُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا َولََتِجَدفَّ أَقْػَربَػُهْم َمَودَّ لَ 
ُهْم ِقسّْيِسنَي َوُرْىَبانًا َوأَنػَُّهْم ََل َيْسَتْكِبُِ  ( 82وَف )َآَمُنوا الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَك بَِأفَّ ِمنػْ

وَف رَبػََّنا َوِإَذا َسَُِعوا َما أُْنزَِؿ ِإََّل الرَُّسوِؿ تَػَرى أَْعيُػنَػُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِمَّا َعَرُفوا ِمَن اْلَْقّْ يَػُقولُ 
َنا َمَع الشَّاِىِديَن ) قّْ َوَنْطَمُع أَْف ( َوَما لََنا ََل نُػْؤِمُن بِاللَِّو َوَما َجاَءنَا ِمَن اْلَْ 83َآَمنَّا فَاْكتُبػْ

 (84يُْدِخَلَنا رَبػَُّنا َمَع اْلَقْوـِ الصَّاِْلِنَي )
ّىٍٕەرگە ھەِّىذىٓ لبتتىك ۇئٍەھۇدىَالر ۋە ِۇغرىىالرٔىڭ ِ پۈتۈْ ئىٕطبٔالر ئىچىذە،

دېگەْ  « ثىس ٔبضبرا»  . ٍۀە ئىٕطبٔالرٔىڭ ئىچىذەدۈغّەْ ئىىۀٍىىىٕي چولۇَ ثبٍمبٍطەْ
ّىٍٕەرگە ھەِّىذىٓ ٍېمىٓ ئىىۀٍىىىٕىّۇ چولۇَ ۇئجەھەتتە ِوىػىٍەرٔىڭ دوضتٍۇق 

( تەوەثجۇرٌۇق  بھەلٕي لوثۇي لىٍىػت ) ، ٔبضبراالرٔىڭ ئىچىذۀىڭ ضەۋەثيثۇ. ثبٍمبٍطەْ
 ئۈچۈٔذۇر.  راھىجالر ثوٌغبٍٔىمي ۋە لىٍّبٍذىغبْ ئۆٌىّبالر

ٕي تؤۇغبٍٔىمٍىرىذىٓ، ٔبزىً لىٍىٕغبْ لۇرئبٕٔي ئبڭٍىغبْ چبغٍىرىذا ھەلىمەت رەضۇٌغبئۇالر 
 ئۇالر ئېَتىذۇ: .ئۇالرٔىڭ وۆزٌىرىذىٓ ٍبظ لوٍۇٌغبٍٔىمىٕي وۆرىطەْ

( ئېتىراپ لىٍغۇچىالر لبتبرىذا  ڭٕي، وىتبثىڭٕيرەضۇٌۇ رەثجىّىس، ثىس ئىّبْ ئېَتتۇق، ثىسٔي ) »
ىسٔىڭ ىّەثجرۀّەٍٍي؟ ھبٌجۇوي، ثىس لب، ثىسگە وەٌگەْ ھەلىمەتىە ئىػهللا ٔېّىػمب ا لىٍغىٓ. ثىس

 (. 84 – 82)  « ( وىرگۈزۈغٕي ئۈِىذ لىٍىّىس جۀٕەتىە ثىسٔي ٍبخػي وىػىٍەر لبتبرىذا )
دېگۈچىٍەرٔي ِۇغرىىالردىٓ ۋە ٍەھۇدىٍَەردىٓ ئبٍرىُ « ثىس ٔبضبراالردىٓ » لۇرئبٕٔىڭ 

دېگۈچىٍەر، ثبغمب « ثىس ٔبضبراالردىٓ » تۇتمبٍٔىمي ٔبھبٍىتي ئېٕىك. ٌېىىٓ ثىسٔىڭچە 
دەپ تىٍغب ئېٍىٕغبْ خىرىطتىَبٔالردىّٕۇ پەرىمٍىك ثىر « ٔبضبرا ۋە ٔبضرأىَۇْ » دە ئبٍەتٍەر

دەپ ئبتبظ تېخىّۇ ِۇۋاپىك. « ئىطەۋى » ئەِەش، ئۇالرٔي « خىرىطتىَبْ » گۇرۇپتۇر. ثۇالر 
دېذى، ھەَ ئبٌالھ « ثىس ٔبضبراالردىٓ » ٔەجبغي ِبٔب ثۇ ئىطەۋىٍەردىٓ ئىذى. غۇڭب ھەَ 

ۇرئبٔغب ئىّبْ ئېَتتي. ٔەجبغىٕىڭ ھەثەغىطتبْ ِۇھبجىرى ثوٌغبْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ رەضۇٌىغب ۋە ل
لىٍغبْ ٔبِىسىٕي لىٍىذىغبٍٔىمىٕي ئبڭٍىغبْ ٍبوي ثىٍىذىغبٔالر چىمّىذى. ٔەجبغىٕىڭ ئۆزىٕي 

» ثۇرۇٔمىذىٓ ثبغمىچە ضۈپەتٍىگۀٍىىىگە غبھىت ثوٌغبٔالرِۇ ثوٌّىذى. ثۇ وىٍّىىي ثىٍەْ ئۇ 
دېگۈچىٍەر لبتبرىذىٓ ئىذى. ثۇ ئبٍەتٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثي « ردىٓ ثىس ٔبضبراال

 12دېگەْ گۇرۇپپىٕىڭ ھەثەغىطتبٔذىٓ وەٌگەْ « ثىس ٔبضبراالردىٓ » رىۋاٍەتٍىرىذىٓ، 
وىػىٍىه ئىطەۋى دىٓ ئۆٌىّبٌىرى ئىىۀٍىىي ِەٌۇَ ثوٌّبلتب. ِەوىىذە ثۇ ئېتىمبدلب ۋەوىٍٍىه 

ئۇالر ۋەرەلە ثىٓ ٔەۋفەي، ئۇثەٍذۇٌالھ ثىٓ جبھع ۋە ئوضّبْ  لىٍىذىغبْ ئۈچ وىػي ثبر ئىذى.
ثىٓ ھۇۋەٍرىص. ئەثۇ ضۇفَبٕٔىڭ لىسى ئۇِّۇ ھەثىجۀىڭ، رەضۇٌۇٌالھتىٓ ثۇرۇٔمي ئېرى ثوٌغبْ 
ئۇثەٍذۇٌالھ ثىٓ جبھػٕىڭ ئبلىۋىتي، ٍۇلىرىذىىي ئىىىي وىػىذىٓ پەرلٍىك ثوٌغبْ. ثۇ زات 

ىرالر ئبرىطىذىٓ ئورۇْ ئېٍىع غەرىپىگە ٔبئىً ثوٌغبْ. ھەثەغىطتبٔغب ھىجرەت لىٍغبْ ِۇھبج
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ٌېىىٓ ھەثەغىطتبٔذا ھبرالمب ثېرىٍىپ وەتىەْ ثوٌۇپ، وېَىٓ تەضٍىطچي خىرىطتىَبٔالر ) ئۈچ 
 ئىالھ ئېتىمبدىذىىي ( ئېتىمبدىغب وىرىپ وەتىەْ ۋە ثۇ ئېتىمبدى ئۈضتىذە ئۆٌگەْ. 

وەٌّەش  –ىذۇ ۋە ئبرلىذىٕال وەٌطە ئبٍەتتە ضۈرە ھبالي غىسا ِەضىٍىطىگە لبٍت – 87
(. ثۇ ئىىىىطي ئبرىطىذىىي ئوخػبغٍىك ھەِّىگە  89لەضەٍِەرٔىڭ وبپبرىتىٕي تىٍغب ئبٌىذۇ ) 

ِەٌۇَ. غىسا ثوغبزدىٓ وىرىذۇ، ضۆز ئېغىسدىٓ چىمىذۇ. غۇڭب ئىٕطبْ ِەٍٍي غىسا ٍبوي لەضەَ 
ېرەن. ئبٔذىٓ ۋەھىٌ ھبراق، ثوٌطۇْ، ثۇالردا ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىك ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍىػي و

لىّبر ۋە ثۇٔىڭغب ئوخػبظ ھەر خىً التبرىَە ئوٍۇٍٔىرى ۋە ئبٌالھ تىٓ غەٍرىگە لۇرثبْ لىٍىٕغبْ 
(. ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ضۆز ھەج جەرٍبٔىذا ئوۋ ۋە ئوۋ  91 – 90لۇرثبٌىمالر ئۈضتىذە توختىٍىذۇ ) 

. ثۇ ثۆٌۈِذە ضبختب ِۇلەددەضٍەر ( 97 – 94ئوۋالظ ئۈضتىذىٓ ھەج ئىجبدىتىگە وەٌتۈرۈٌىذۇ ) 
 ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه جبھىٍىَەت ئۀئۀىطي ئۈضتىذە توختىٍىذۇ.

ئبٍىتي، لەدىّذىٓ تبرتىپ ئۀئۀە غەوٍىذە داۋاَ لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ ۋە  – 103ضۈرىٕىڭ 
دەپ ئبتبپ، ئبٔذىٓ ئۇ « ئبتبق » گۆغي ھبالي ثوٌغبْ ھبٍۋأالرٔي ثەزى ضەۋەپٍەر ثىٍەْ 

الرٔي ٍبرىتىٍىع ِەلطىتىٕىڭ ضىرىتىغب چىمىرىۋېتىع ئۀئۀىطي ھەلمىذە توختىٍىذۇ. ثۇ ھبٍۋأ
خىً ھبٍۋأالرٔىڭ گۆغىذىٓ، ضۈتىذىٓ، ٍۇڭىذىٓ، تېرىطىذىٓ، خۇالضەوبالَ، ھېچٕىّىطىذىٓ 
پبٍذىالٔغىٍي ثوٌّبٍتتي. ھبٌجۇوي، ثۇ ضبختب ِۇلەددەضٍىه ئەضٍىذە، ئبٌالھ لوٍغبْ 

وور » ) ِەراتىجۇي ۋۇجۇد (گە خىالپ ئىذى. ِبٔب ثۇ ٔولتىذا لۇرئبٕٔىڭ  ِەۋجۇدىَەت تەرتىۋى
لبرىػي تۇتمبْ پوزىتطىَىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « تەلٍىذچىٍىىىە » ۋە « ئۀئۀىچىٍىىىە 

 ئبٍەت ٍەر ئبٌّبلتب:   

ْسبُػَنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِو َآبَاَءنَا أََوَلْو  َوِإَذا ِقيَل َْلُْم تَػَعاَلْوا ِإََّل َما أَنْػَزَؿ اللَُّو َوِإََّل الرَُّسوِؿ قَاُلوا حَ 
 َكاَف َآبَاُؤُىْم ََل يَػْعَلُموَف َشْيًئا َوََل يَػْهَتُدوفَ 

 ثبٍبْ لىٍغبْ ھۆوۈِگە ئەِەي لىٍىڭالر دېَىٍطە، ئۇالر: رەضۇي ۋۀبزىً لىٍغبْ هللا ئۇالرغب ا
 دەٍذۇ. «  ئبتب ـ ثوۋىٍىرىّىسٔىڭ دىٕي ثىسگە وۇپبٍە »

توغرا ٍوٌذا ثوٌّىغبٔالردىٓ ثوٌۇپ ڭ ئبتب ـ ثوۋىٍىرى ھېچ ٔەرضە ثىٍّەٍذىغبْ ۋە ئۇالرٔى
 (. 104لبٌغبْ ثوٌطىّۇ ئۇالرغب ئەگىػەِذۇ؟ ) 

 –ۋەضىَەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبٍەتٍەرٔىڭ ِەلطىتي، ھەر لبٔذاق ٔەرضىٕىڭ ئىگە 
 –ِۈٌه ئىگە  –ٔىي ِبي (. چۈ 108 – 106چبلىطىس لبٌّبضٍىمىٕي وبپبٌەتىە ئىگە لىٍىػتۇر ) 

چبلىطىس لبٌغبٔذا، گۇٔبھمب ضەۋەپ ثوٌۇپ لبٌّبلتب. خبراوتېرى ئبجىس ۋە ھەلطىسٌىىىە ِبٍىً 
ئىٕطبٔالرٔىڭ وۆزى ھەر دائىُ ئىگىطي ٍوق ِۈٌىىە تىىىٍىذۇ. ثۇ جىٕبٍەت ۋە گۇٔبھمب 

ِۇئبِىٍە تەرغىپٕىڭ ثىر تۈرىذۇ. لۇرئبٕٔىڭ ِىراش ۋە ۋەضىَەتىە ئەضتبٍىذىٍٍىك ثىٍەْ 
 لىٍىػىٕىڭ ئبرلب پەردىطىذە ِبٔب ثۇ ئبِىً ٍبتّبلتب. 

ِۈٌه  –ِۈٌه ھەلمىذىىي ۋەضىَەتتىٓ ھەلىمەتٕىڭ ۋەضىَىتىگە، ِبي  –ئبٔذىٓ ضۆز ِبي 
ِىراضىذىٓ رىطبٌەت ِىراضىغب ٍۆتىىٍىذۇ. رىطبٌەت ِىراضىغب خىَبٔەت لىٍىپ، ئۆزىگە 

» بٔالر ئۈضتىذىٓ ئۈِّەتي ِۇھەِّەدوە ئەۋەتىٍگەْ رەضۇٌٕي ئىالھالغتۇرغبْ خىرىطتىَ
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(. ضۈرىگە ئىطىُ لىٍىپ  118 – 109دەٍذۇ ) « خىرىطتىَبٍٔىػىپ لېٍىػتىٓ ھەزەر ئەٍٍەڭالر! 
 ئبٍەتٍەر ثۇ ئبخىرلي ثۆٌەوتە ٍەر ئبٌىذۇ. – 115 – 112لوٍۇٌغبْ ئبٍەتٍەر ثوٌغبْ 

ضوراٍذۇ ۋە ئبرلىذىٓ ِۇٔذاق ِبٔب ثۇ ٔولتىذا، ئبٌالھ لۇرئبٔذا ھەزرىتي ئىطبدىٓ ثىر ضوئبي 
   جبۋاپ ثېرىٍىذۇ: 

ُذوِن َوأُمَّْي ِإَْلنَْيِ ِمْن ُدوِف اللَّوِ  قَاَؿ  َوِإْذ قَاَؿ اللَُّو يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَْنَت قُػْلَت لِلنَّاِس اَّتَِّ
ْلُتُو فَػَقْد َعِلْمَتُو تَػْعَلُم َما ِٓت نَػْفِسي ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُف ِل َأْف أَُقوَؿ َما لَْيَس ِل ِِبَقٍّ ِإْف ُكْنُت قػُ 

ـُ اْلغُُيوِب ) ( َما قُػْلُت َْلُْم ِإَلَّ َما أََمْرَتِِن بِِو َأِف 116َوََل أَْعَلُم َما ٓت نَػْفِسَك ِإنََّك أَْنَت َعَّلَّ
ْم فَػَلمَّا تَػَوفػَّْيَتِِن ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب اْعُبُدوا اللََّو َرِّبّْ َورَبَُّكْم وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيهِ 

بْػُهْم فَِإنػَُّهْم ِعَباُدَؾ َوِإْف تَػْغِفْر َْلُْم فَِإنََّك 117َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد ) ( ِإْف تُػَعذّْ
 (118أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَِْكيُم )

 هللا: ب اىتتۋال ِبٔب ثۇ
ٔي لوٍۇپ ِەْ ثىٍەْ ئبٔبِٕي ئىىىي هللا ب! ضەْ وىػىٍەرگە، ائي ِەرٍەَ ئوغٍي ئىط »

 ئىطب ئېَتتي: دېذى. « ئىالھ لىٍىۋېٍىڭالر، دېذىڭّۇ؟
غۀىڭگە الٍىك ئەِەش ٔەرضىٍەردىٓ ضېٕي پبن دەپ ئېتىمبد لىٍىّۀىي،  ( رەثجىُ! ) »

ي ئېَتمبْ ِبڭب ئېَتىػمب تېگىػٍىه ثوٌّىغبْ ضۆزٌەرٔي ِەْ ئېَتّبٍّەْ، ئەگەر ِەْ ثۇ ضۆزٔ
ثوٌطبَ، ئۇٔي ضەْ چولۇَ ثىٍىطەْ. ضەْ ِېٕىڭ زاتىّذىىىٕي ثىٍىطەْ، ِەْ ضېٕىڭ 

 زاتىڭذىىىٕي ثىٍّەٍّەْ، ضەْ غەٍجٍەرٔي ٔبھبٍىتي ئوثذاْ ثىٍىطەْ. 
ىُ ۋە ەثجِەْ ئۇالرغب پەلەت ضەْ ِېٕي ئېَتىػمب ثۇٍرۇغبْ ضۆزٔي، ٍۀي، ِېٕىڭ ر

دەت لىٍىڭالر، دېذىُ. ِەْ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا ثوٌغبْ لب ئىجبهللا ىڭالر ثوٌغبْ اەثجضىٍەرٔىڭ ر
ئىذىُ، ِېٕي لەثسى روھ لىٍغىٕىڭذىٓ وېَىٓ، گە غبھىت ثوٌغبْ ِۇددەتتە، ئۇالرٔىڭ ئەِەٌٍىرى

ئۇالرٔىڭ ئەِەٌٍىرىٕي ضەْ وۆزىتىپ تۇرغبْ ئىذىڭ، ضەْ ھەِّە ٔەرضىذىٓ خەۋەردارضەْ. 
، ئەگەر ئۇالرغب ِەغپىرەت لىٍطبڭ، ٔذىٍىرىڭذۇرٍطبڭ، ئۇالر ضېٕىڭ ثەئەگەر ئۇالرغب ئبزاة لى

 (. 118 – 116) «  ( غبٌىت، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىذۇرضەْ ئىػىڭذا ضەْ )
ئەضٍىذە ثۇ ضوئبي ھەزرىتي ئىطب ئۈضتىذىٓ لۇرئبْ ۋەھىَٕىڭ تۇٔجي ِۇھبتبثي ثوٌغبْ 

ھەلىمىتي ثىٍەْ وۆرۈپ رەضۇٌۇٌالھتىٓ ضوراٌّبلتب. رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ٍەردىىي ئبگبھالٔذۇرۇغٕي 
 ٍەتىەْ. ثۇ ضەۋەپتىٓ ئۈِّىتىگە ۋەضىَەت ضۈپتىذە ِۇٔذاق دېگەْ:

ِەرٍەَ ئوغٍىٕي ھەددىذىٓ زىَبدە وۆوىە وۆتۈرۈگۀذەن، ضىٍەرِۇ ِېٕي ھەددىذىٓ » 
زىَبدە وۆوىە وۆتۈرِەڭالر! غۇٔي ثىٍىڭالروي ِەْ پەلەت ثىر ثۀذە. ِېٕي " ئبٌالھ ٔىڭ 

 ثۇخبرى (. « ) / رەضۇٌي " دەڭالر ثۀذىطي ۋە ئەٌچىطي 
ٍۇلىرىذىىي ثۆٌەوٕىڭ ئبخىرىذا ٍەر ئبٌغبْ ئبٍەت، رەضۇٌۇٌالھمب غۇٔذاق لبتتىك تەضىر 
وۆرضەتىەْ ثوٌۇپ، ثىر لېتىٍّىك ٔبِىسىذا وۆز ٍبغٍىرى ئىچىذە ثۇ ئبٍەتٕي ئوْ ٔەچچە لېتىُ 

 لبٍتب ئولۇغبْ.  –لبٍتب 
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رٔىڭ ِۇتٍەق ھۆوۈِرأي ئىىۀٍىىي تەوىتٍىٕىع ضۈرە ئبٌالھ ٔىڭ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋە ٍە
 ثىٍەْ ئبخىرالغمبْ:

 لِلَِّو ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما ِفيِهنَّ َوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ 
لب هللا ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋە ئۇالردىىي پۈتۈْ ِەۋجۇداتٕىڭ پبدىػبھٍىمي ا» 

 (. 120« )  ردۇرھەر ٔەرضىگە لبدىهللا ِۀطۇپتۇر، ا
ثۇ ئبٍەتٕىڭ، ثبغتىٓ ئبٍبغ وۈٔذىٍىه ھبٍبتمب ِۇٔبضىۋەتٍىه ھۆوۈٍِەرٔي ئۆز ئىچىگە 

 ئبٌغبْ ضۈرىٕىڭ ثىر پۈتۈْ گەۋدىطي ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋىتي ِۇٔذاق: 
ھەجىُ ۋە ئۆِۈر ٔولتىطىذىٓ ئىٕطبْ ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ دەرىجىذە چوڭ ۋە 

ِىسأالر لوٍغبْ ئبٌالھ،  –وٌغبْ ئبضّبٔالر ۋە زېّىٓ ئۈچۈْ، ثەٌگىٍىه لبٔۇْ ئۇزۇْ ئۆِۈرٌىه ث
ئبضّبٔالرٔي ۋە زېّىٕٕي ثوٍطۇٔذۇرۇپ ثەرگەْ ئىٕطبْ ئۈچۈْ لبٔۇْ لوٍّبً، ئۇٔي 

ٍۇ،  –ئىختىَبرىغب لوٍۇپ ثېرەِذۇ؟ ئبضّبٔالر ۋە زېّىٓ ِۀطۇپ ثوٌغبْ لبٔۇٔالر ثوٌىذۇ 
 ٌ ٍبغبِذۇ؟ ئىٕطبٔالر ثەٌگىٍىّىذىٓ خبٌى

خۇالضىٍىگۀذە، ئبٌالھ لب ثەرگەْ ئەھذە ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ضۈرە، ئبٌالھ ٔىڭ ئەزىّي ثىٍەْ 
 ئبخىرالغمبْ.

 
 

 ضۈرىطي ِۇِتەھبٔە

 
ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ضىٕبٌغبْ ئبٍبي » ئبٍەتٕىڭ ِەزِۇٔىغب ئبضبضەْ  – 10ضۈرىگە 

 ئىطّي لوٍۇٌغبْ:« ِۇِتەھبٔە » 
ئۇالرٔىڭ هللا اگەرچە  ىٓ ئبٍبٌالر ھىجرەت لىٍىپ وەٌطە،ّۇئىٍەرگە ِّىٍٕەر! ضۇئئي ِ» 

 (. 10« )  ئۇالرٔي ضىٕبپ وۆرۈڭالر ضىٍەر ٍۀىال ،طىّۇئوثذاْ ثىٍ ئىّبٔىٕي
ئەگەر ضۈرىٕىڭ ئىطّي ِۇِتەھبٔە غەوٍىذە تەٌەپپۇز لىٍىٕطب، توغرا تەٌەپپۇز لىٍىٕغبْ ۋە 

 ى ثىٍەْ ثىر پۈتۈْ گەۋدىگە ئبٍالٔغبْ ثوٌىذۇ. ئىطّي ھەَ ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي ثىٍەْ، ھەَ ٌەثس
ضۈرە ِەزِۇٔىغب ِبش ثوٌّىغبْ غەوىٍذە ِۇِتەھىٕە دەپ ئبتبٌغبْ. ثۇ ئەھۋاٌذا ئېّتىھبْ، 

ِۀىطىگە « ئېّتىھبْ ضۈرىطي » ، ٍۀي «ئېّتىھبْ لىٍغبْ ضۈرە » ضۈرىگە ٔىطجەت لىٍىٕىپ 
ٍەردە ثىر خبتبٌىك ثبر دېّەوتۇر. چۈٔىي ثىٍذۈرىذۇ. ئەگەر ثۇ ٔەزەردە تۇتۇٌغبْ ثوٌطب، ثۇ 

ئېّتىھبْ ضۈرىطي » فىرۇزئبثبدىٕىڭ ثبٍبٔىغب ئبضبضەْ ضۈرىٕىڭ ئۈچ ئىطّىذىٓ ئىىىىٕجىطي 
ثوٌۇپ، ثىۋاضتە ِۇغۇٔذاق دېَىٍطە تېخىّۇ توغرا ثوٌىذۇ. ِۇِتەھبٔۀىڭ ِۇِتەھىٕە دەپ « 

ۈرىٕىڭ ئىطّىٕي ِۇِتەھىٕە دەپ ئولۇٌىػىٕي ئىجبرە خبتبٌىمي دەپ لبراغمب ثوٌىذۇ. چۈٔىي ض
تەٌەپپۇز لىٍىػٕي تەلەززا لىٍىذىغبْ ثىر ِەزِۇٔي ٍوق. ِەزِۇٔغب ِۇۋاپىك ثوٌغبْ ئىطّي 

 ِۇِتەھبٔەدۇر.
ضۆٍگۈ /  –ِەۋەددە » ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ضۈرە، ِەزوۇر ضۈرىذە ئۈچ لېتىُ تىٍغب ئېٍىٕغبْ 

 (.  7، 1وەٌىّىطي ثىٍۀّۇ ئبتبٌغبْ )  « ِۇھەثجەت 
 رىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇغىغب ضەۋەة ثوٌغبْ ۋەلە ِۇٔذاق:ضۈ
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ٍىٍىذا ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ ضبرە ئىطىٍّىه ِۇغرىه دېذىىي ِەدىٕىگە وېٍىپ  – 4ھىجرى 
ٍبردەَ ضوراٍذۇ. ئۇٔىڭغب ٍبردەَ لىٍىٕىذۇ. ثۇ ئبٍبي ھۇدەٍجىَەدىٓ وېَىٓ ِەوىىگە لبٍىتمبٔذا، 

ىجرەت لىٍغبْ ثوٌطىّۇ ئبٔىطي، ثبٌٍىرى خبتىپ ئۇٔىڭغب ثىر ِەوتۇپ ثېرىذۇ. خبتىپ، ئۆزى ھ
ۋە لېرىٕذاغٍىرى ِەوىىذە ھىّبٍىطىس لبٌغبْ ثىر وىػي ئىذى. ِېٕىڭچە، ئۇ ئبٍبي، ِەوىىٍىىٍەر 

 جبضۇضٍۇق ئۈچۈْ ئەۋەتىەْ ئبٍبي ثوٌۇپ، خبتىپٕىڭ ئەلٍىٕي لبٍّۇلتۇرغبْ ئىذى. 
ثۇ ئبٍبٌٕىڭ، فەتىھتىٓ وېَىٓ  ثۇ ئبٍبي وۇپرىذا چىڭ تۇرغبْ ۋە وبپىر ھبٌىتىذە ئۆٌتۈرۈٌگەْ.

ثېرىٍّىگۀٍىىي ئۈچۈْ ئۆٌتۈرۈٌگەْ ئىىىي ئبٍبٌذىٓ ثىرضي ثوٌىػي ثۇ لبراغٕي « ئبِبٍٔىك » 
دېگەْ ثۇٍرۇق « ٍېرىڭالردىٓ ئبٍرىٍّبڭالر » وۈچٍۀذۈرِەوتە. خبتىپٕىڭ ئۇھۇد ئۇرۇغىذا 

خىالپٍىك لىٍىپ ئورٔىذىٓ ثىٍەْ ئولچىالر تۆپىطىگە ٍەرٌەغتۈرۈٌگۀٍەر ئىچىذىٓ، ثۇٍرۇلمب 
ئبٍرىٍغبٔالر وىػىٍەردىٓ ثىرى ئىىۀٍىىي ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍىّٕبضٍىك وېرەن. ئۇ ِەوتۇثذا 

 ِۇٔذاق ٍبزغبْ:
رەضۇٌۇٌالھ وېچىذە تۇٍۇلطىس وەٌگەْ ضەٌگە ئوخػبٍذىغبْ لوغۇْ ثىٍەْ ضىٍەرگە لبراپ »  

لب لەضەَ ثوٌطۇٔىي، ئۇ ئۆزى ٍبٌغۇز  وېٍىۋاتىذۇ، ثۇٔىڭذىٓ خەۋرىڭالر ثوٌۇپ لبٌطۇْ. ئبٌالھ
ھبٌذا ضىٍەرگە لبراپ ئبتالٔغبْ تەلذىردىّۇ، ئبٌالھ ئۇٔىڭغب ٔۇضرەت ئبتب لىٍىذۇ. چۈٔىي ئۇ، 

 ئبٌۇضي (.« ) ئبٌالھ ٔىڭ ئۇٔىڭغب ثەرگەْ ۋەدىطىگە ٔبئىً ثوٌىذۇ 
تۆت وىػىٕي رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ئەھۋاٌذىٓ خەۋەر تبپمبٔذىٓ وېَىٓ، ھەزرىتي ئەٌي ثبغچىٍىمىذا 

ثۇ ئبٍبٌٕي تۇتۇپ وېٍىػىە ئەۋەتىذۇ. ئۇالر راۋزائي ھبھ دېگەْ جبٍذا ثۇ ئبٍبٌغب ٍېتىػىذۇ ۋە 
تەھذىذ لىٍىپ ِەوتۇثٕي تبپػۇرۇغمب ِەججۇرالٍذۇ. ئۇ ئبٍبي ئبِبٌطىس ِەوتۇثٕي ٍوغۇرۇپ 

 لوٍغبْ جبٍىذىٓ ئېٍىپ ئۇالرغب تبپػۇرىذۇ. رەضۇٌۇٌالھ خبتىپٕي چبلىرتىذۇ. خبتىپ:
ئي رەضۇٌۇٌالھ، ِېٕىڭ زىَىٕىّغب ھۆوۈَ ثېرىػتە ئبٌذىرِىغىٓ. ِەْ لۇرەٍىػتىٓ ئەِەش، » 

لۇرەٍىىػٕىڭ ٍبٌالّٔىچىطي. ضەْ ثىٍەْ ثىرگە وەٌگەْ ِۇھبجىرالرٔىڭ وۆپىٕچىطىٕىڭ 
ِەوىىذە ٍېمىٍٕىرى ثبر. ئۇالر ِەوىىذە لبٌغبْ ئبئىٍىطىٕي ھىّبٍە لىٍىذۇ. ئەِّب ِېٕىڭ 

ە لىٍىذىغبْ وىػىٍەر ثوٌّىغبٍٔىمتىٓ، ثۇ ٍوي ثىٍەْ ئۇالرٔي ھىّبٍە ئبئىٍەِٕي ھىّبٍ
لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍذىُ. ثۇٔي، ئىٕىبر لىٍغبٍٔىمىُ ٍبوي دىٕىّذىٓ ٍۈز ئۆرىگۀٍىىىُ 

 دەٍذۇ. « ۋەٍبوي ئىطالِذىٓ وېَىٓ وۇپۇرغب رازى ثوٌغبٍٔىمىُ ئۈچۈْ لىٍّىذىُ 
 ۇٔي ئەپۇ لىٍىذۇ ) تبثبرى (. دەٍذۇ ۋە ئ« راضت گەپ لىٍذى » رەضۇٌۇٌالھ 

ضۈرىٕىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذە ئۆٌىّبالر ھەِپىىىر. ثىراق ٔبزىً ثوٌغبْ 
ۋالتىٕي ثەٌگىٍەغتە ئىختىالپ ثبر. ثۇ ئىختىالپ، ضۈرىٕىڭ وىرىع لىطّىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ 

ىٍىػتىٓ وېٍىپ چىممبْ. خبتىپ ۋەلەضىٕىڭ، ِەوىە فەتھي ھبرپىطىذا ٍۈز ثەرگۀٍىىىٕي لوثۇي ل
ثۇٔىڭغب لبرىغبٔذا، رەضۇٌۇٌالھ ِەوىە ضەپىرى ئۈچۈْ تەٍَبرٌىك لىٍىۋاتمبٔذا، ٔىػبٕٔي خەٍجەر 
لىٍىپ وۆرضىتىپ ھەرثىٌ تبوتىه ئىػٍەتىۀىذى. ھبٌجۇوي، خەٍجەر ِەوىە فەتىھ لىٍىٕىػتىٓ ثىر 

ھۇدەٍجىَە ضۈٌھىطىذىٓ وېَىٓ (  10ٍىً ثۇرۇْ فەتىھ لىٍىٕغبْ. ضۈرىگە ئىطّي لوٍۇٌغبْ ۋەلە ) 
 ٍۈز ثەرگۀىذى. 

ئەگەر ضۈرىٕىڭ ِەوىە فەتھي ھبرپىطىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي لوثۇي لىٍىٕطب، ضۈرىٕي ئىچىي 
( دەپ ئىىىي  9 – 1( ۋە فەتىھتىٓ ثۇرۇْ )  12 – 10جەھەتتىٓ ھۇدەٍجىََەدىٓ وېَىٕىي ) 



 

 396 

ذىىي ثبٍبٕٔىڭ ٍۀە وىرىػتىىي ثۆٌەوىە ئبٍرىػمب توغرا وېٍىذۇ. ٌېىىٓ ضۈرىٕىڭ ئبخىرى
 تېّىغب لبٍتىػي، ضۈرىٕىڭ ئىچىي جەھەتتىٓ ثىر پۈتۈْ ئىىۀٍىىىٕي وۆرضىتىذۇ. 

خبتىپ ثىٓ ئەثي ثەٌتەئبٔىڭ ِەوتۇثىٕي، ِەوىىٍىىٍەرٔي وۈتىۋاتمبْ ِۇلەررەر ئبلىۋەت 
ْ دەپ لبراظ ِۇۋاپىك. ِەوتۇثٕي ئېٍىپ ِبڭغب« ثىػبرەت » ھەلمىذە ئبٌذىٓ ثېرىٍگەْ 

ٍىٍي وەٌگۀٍىىي ۋە ھۇدەٍجىَە ضۈٌھىطي ثىٍەْ  – 4ئبٍبٌٕىڭ ِەدىٕىگە ھىجرى 
دەپ لبرىطبق، ضۈرىٕي ھۇدەٍجىَە ٍىٍي « ھەرثىٌ ٍۈرۈظ » ٔەتىجىٍۀگەْ ئۆِرە ھەججىٕي ثىر 

 ٍىٍي ٔبزىً ثوٌغبْ دېَىػىە ثوٌىذۇ.  – 6دەپ ئبتبٌغبْ ھىجرى 
فەتىھ ضۈرىطي  –جٓ ئبثجبش تەرتىۋىذە ٔۇر ٔىطب؛ ئى –ھەزرىتي ئوضّبْ تەرتىۋىذە ئەھساپ 

ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. ئبٌذىٕمىطي وېَىٕىىطىگە لبرىغبٔذا ثىر ئبز توغرىذەن تۇرىذۇ. ثىسٔىڭچە ثۇ 
فەتىھ ضۈرىطىٕىڭ ئبرىطىذۇر. ِەزوۇر ضۈرىٕىڭ ئەھساپ ضۈرىطىذىٓ  –ضۈرىٕىڭ ئورٔي ِبئىذە 

 ْ ئېٕىك.  وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي تبرىخىٌ ِەٌۇِبتالر ثىٍە
ضۈرە جەڭ ئەخاللي ھەلمىذە توختىٍىذۇ. ثوٌۇپّۇ ئىطالَ جبِبئىتي ثىٍەْ وبپىرالر 
ئبرىطىذىىي ھېططي ۋە ئىجتىّبئىٌ ِۇٔبضىۋەتٍەر ھەلمىذە رىئبٍە لىٍىػمب تېگىػٍىه 

(. ضۈرىٕىڭ ثىرىٕچي ئبٍىتي، ھەر دەۋر ِۇئّىٍٕىرىٕىڭ  3 – 1پىرىٕطىپالرٔي ثەٌگىٍەٍذۇ ) 
 ڭ تۇرۇغي وېرەن ثوٌغبْ تۈردىىي ئبٍەتٍەردىٓ ثىرى:لۇٌىمىذا چى

َكَفُروا ِبَا   يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَػتَِّخُذوا َعُدوّْي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياَء تُػْلُقوَف ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َوَقدْ 
ْؤِمُنوا بِاللَِّو رَبُّْكْم ِإْف ُكْنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا ِٓت َجاءَُكْم ِمَن اْلَْقّْ ُ٘مْرُِجوَف الرَُّسوَؿ َوِإيَّاُكْم َأْف تػُ 

َوَمْن يَػْفَعْلُو َسِبيِلي َوابِْتَغاَء َمْرَضاِت ُتِسرُّوَف ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َوأَنَا َأْعَلُم ِبَا َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلْنُتْم 
 ِمْنُكْم فَػَقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ 

ضىٍەر  !ىڭ دۈغّىٕىڭالرٔي دوضت تۇتّبڭالرّىٍٕەر، ِېٕىڭ دۈغّىٕىّٕي ۋە ضىٍەرٔۇئِئي » 
ي، ٍۀي ئىطالِٕ ئۇالر ضىٍەرگە وەٌگەْ ھەلىمەتٕي )ٌېىىٓ  ئۇالرغب دوضتٍۇق ٍەتىۈزىطىٍەر،

ٕي ۋە رەضۇٌىهللا لب ئىّبْ ئېَتمىٕىڭالر ئۈچۈْ ا هللاىڭالر ەثجرپەلەت ، ىپ( ئىٕىبر لىٍ لۇرئبٕٔي
ضىٍەر ِېٕىڭ ٍوٌۇِذا ۋە رازىٍىمىّٕي ) ئۆز ۋالتىذا (  .ۇرتۇڭالردىٓ ھەٍذەپ چىمبردىضىٍەرٔي ٍ

(، ) ئەِّب ثۈگۈْ  ئىذىڭالر. چىممبْلىٍغبْ ثىر جىھبد ٔەتىجىطىذە ) ٍۇرتۇڭالردىٓ ( تىٍەپ 
ِەْ ضىٍەر ٍوغۇرغبْ ۋە ئبغىبرىٍىغبْ فىترى رىػتىٕي ثبھبٔە لىٍىپ ئۇالرغب ضىر ثېرىۋاتىطىٍەر. 

ٍۀي ئۇالرٔي دوضت تۇتۇپ، ئۇالرغب  ضىٍەرٔي ثىٍىپ تۇرىّەْ، وىّىي غۇٔذاق لىٍىذىىەْ )ٔەر
« (، ئۇ ھەلىمەتەْ توغرا ٍوٌذىٓ ئبزغبْ ثوٌىذۇ  خەۋەرٌىرىٕي ٍەتىۈزىذىىەْ ڭٕىرەضۇٌىهللا ا

 (1 .) 
ھەزرىتي ئىجراھىّٕىڭ ئەتراپىذىىىٍەر ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋىتي، ثىر ِۇضتەضٕب ئەھۋإٌي 

(. ئبٌالھ تەرىپىذىٓ ِۇئّىٍٕەرگە ئۆرٔەن لىٍىپ  4ەرگە ئبٌّىغبٔذا، ثۇ ٔولتىذا ئۆرٔەوتۇر ) ٔەز
وۆرضىتىٍگەْ ئۇ ئۆرٔەوتىىي ِۇضتەضٕب ئەھۋاي، ئۇٔىڭ دادىطىغب دۇئب لىٍىذىغبٍٔىمي ھەلمىذە 
ۋەدە ثېرىػي ۋە ثۇت ٍبضىغۇچي دادىطىٕىڭ وۇپۇر ئۈضتىذە ئۆٌگۀٍىىىٕي ثىٍىپ تۇرۇپ، ثۇ 

 ىطي ضەۋەثىذىٓ ئۇٔىڭغب ِەغپىرەت تىٍەظ تەٌىپىٕي توختبتّبضٍىمي ئىذى:  ۋەد
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َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِٓت ِإبْػرَاِىيَم َوالَِّذيَن َمَعُو ِإْذ قَاُلوا لَِقْوِمِهْم ِإنَّا بُػَرَآُء ِمْنُكْم 
َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَػْغَضاُء أََبًدا َحَّتَّ َوِمَّا تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبدَ  نَػَنا َوبَػيػْ ا بَػيػْ

ْن تُػْؤِمُنوا بِاللَِّو َوْحَدُه ِإَلَّ قَػْوَؿ ِإبْػَراِىيَم ِْلَبِيِو َْلَْستَػْغِفَرفَّ َلَك َوَما أَْمِلُك َلَك ِمَن اللَِّو مِ 
َنا وَ  ْلَنا َوِإلَْيَك أَنَػبػْ  ِإلَْيَك اْلَمِصْيُ َشْيٍء رَبػََّنا َعَلْيَك تَػوَكَّ

( ضىٍەرگە ھەلىمەتەْ ئوثذاْ ٔەِۇٔىذۇر،  ّىٍٕەرۇئِ ثىٍٍە ثوٌغبْ )ثىٍەْ جراھىُ ۋە ئۇٔىڭ ئى
 ئۆز ۋالتىذا ئۇالر لەۋِىگە: 

ثبرٌىك ٔي لوٍۇپ ئىجبدەت لىٍىۋاتمبْ هللا ھەلىمەتەْ ثىس ضىٍەردىٓ ۋە ضىٍەر ا »
ۇظ ئبدىتىڭالرٔي ( رەت لىٍىّىس. ضىٍەر ثىس ضىٍەرٔىڭ ) تۇرِالردىٓ ئبدا ـ جۇداِىس، ٔەرضەڭ
لب ئىّبْ هللا ثىسٔىڭ ئبرىّىسدىىي ئبداۋەت ۋە ئۆچّۀٍىه تبوي ضىٍەر ٍبٌغۇز ثىر اثىٍەْ 

 دېذى. «  ئېَتمىٕىڭالرغب لەدەر ئەثەدىٌ ضبلٍىٕىپ لبٌىذۇ
ٔىڭ هللا ئەٌۋەتتە ضبڭب ِەغپىرەت تىٍەٍّەْ، ا »پەلەت ئىجراھىّٕىڭ ئبتىطىغب ئېَتمبْ 

دېگەْ ضۆزىٕي ضىٍەرٔىڭ ٔەِۇٔە «  ٓ ھېچ ٔەرضىٕي ضۀذىٓ دەپئي لىالٌّبٍّەْئبزاثىذى
 :(ضىٍەر لىٍىػمب تىگىػٍىه ئىع  لىٍىػىڭالرغب ثوٌّبٍذۇ. )

ىّىس ضبڭب تەۋەوىۈي لىٍذۇق، ضبڭب لبٍتتۇق، ئبخىر لبٍتىذىغبْ جبً ضېٕىڭ ەثجر » 
 (. 4دەپ ) ئىٍتىجب لىٍىػتۇر ( ) «  دەرگبھىڭذۇر

/ لەۋٍِەر ئبرىطىذىىي ٍبخػي ِۇٔبضىۋەتىە توضبٌغۇ ثوٌغبْ ئەضٍي ضەۋەپ ِىٍٍەتٍەر 
ھەلىمەت ) ئىطالَ (ٔي ئىٕىبر لىٍىع ئەِەش، ئەوطىچە ئېتىمبدلب لبرىتب ثېطىُ لىٍىع ۋە 
تبجبۋۇز لىٍىپ وىرىػتۇر. پەرلٍىك ئېتىمبدلب ئىگە ِىٍٍەتٍەر ئبرىطىذا ئۆز ئبرا دوضتٍۇق، 

اٌەتٕي ئبضبش لىٍغبْ خوغٕىذارچىٍىك ِۇٔبضىۋىتي لۇرۇغمب ِەرھەِەت، ٍبخػىٍىك ۋە ئبد
ثوٌىذۇ. ئىطالِذا ئۇرۇغٕىڭ ٍوٌٍۇق ثوٌغبْ ئىىىي ضەۋەثىٕىڭ ثبرٌىمىٕي تۆۋۀذىىي 

ِبوبٔىذىٓ  –ئبٍەتٍەردىٓ وۆرىۋاٌغىٍي ثوٌىذۇ. ٍۀي، ئېتىمبدلب ثېطىُ لىٍىع ۋە ٍۇرت 
پەرلٍىك ئېتىمبدلب ئىگە ثوٌۇظ ئۇرۇظ  چىمىرىۋېتىٍىع. ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ضەۋەپٍەر، ثوٌۇپّۇ

ثبھبٔىطي ثوالٌّبٍذۇ. پەرلٍىك ئېتىمبدلب ِۀطۇپ وىػىٍەر ثىٍەْ ئۆزئبرا دوضتبٔە ِۇٔبضىۋەت 
 لۇرۇغٕي ئبٌالھ توضّبٍذۇ.   

ُهْم َمَودًَّة َواللَُّو َقِديرٌ  َنُكْم َوبَػنْيَ الَِّذيَن َعاَديْػُتْم ِمنػْ َواللَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم  َعَسى اللَُّو َأْف َٖمَْعَل بَػيػْ
َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن َلَْ يُػَقاتُِلوُكْم ِٓت الدّْيِن وَلَْ ُ٘مْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْف تَػبَػرُّو 7) ُىْم ( ََل يَػنػْ

َهاُكُم اللَُّو َعنِ 8َوتُػْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإفَّ اللََّو ٗمُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي ) َا يَػنػْ الَِّذيَن قَاتَػُلوُكْم ٓت الدّْيِن  ( ِإٔمَّ
اِلُموَف َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َوظَاَىُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأْف تَػَولَّْوُىْم َوَمْن يَػتَػَوْلَُّْم فَُأولَِئَك ُىُم الظَّ 

(9) 
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ٍذا دوضتٍۇق پەثىٍەْ ئبراڭالردا  ذىغبْ ئبدەٍِەر دۈغّەْ دەپ لبراٍضىٍەر  ،هللاثەٌىىُ ا» 
ٔبھبٍىتي ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر، ٔبھبٍىتي هللا لبدىردۇر، ا ) ثۇٔىڭغب ( هللا ،ػي ِۇِىىٓلىٍى

 ِېھرىجبٔذۇر. 
ئۇرۇظ لىٍّىغبْ ۋە ضىٍەرٔي دىٕي ئېتىمبد ضەۋەثىذىٓ )وۇففبرالردىٓ( ضىٍەر ثىٍەْ 

ۇالرغب ئۇالرغب ٍبخػىٍىك لىٍىػىڭالردىٓ، ئهللا ٍۇرتۇڭالردىٓ ھەٍذەپ چىمبرِىغبٔالرغب وەٌطەن، ا
 ئبدىٍالرٔي دوضت تۇتىذۇ. هللا ئبدىً ثوٌۇغۇڭالردىٓ ضىٍەرٔي توضّبٍذۇ، غۈثھىطىسوي، ا

دىٓ ئۈچۈْ ضىٍەر ثىٍەْ ئۇرۇغمبْ، ضىٍەرٔي ٍۇرتۇڭالردىٓ ھەٍذەپ چىمبرغبْ ۋە  ،هللا
ضىٍەرٔي ھەٍذەپ چىمىرىػمب ٍبردەٍِەغىۀٍەرٔي دوضت تۇتۇغۇڭالردىٓ ضىٍەرٔي توضىذۇ، 

 (.  9 – 7« )  ت تۇتىذىىەْ، ئۇالر زاٌىّالردۇروىّىي ئۇالرٔي دوض
ثۇ ئبٍەتٍەر، لۇرئبٕٔىڭ ۋەھىَٕىڭ ئۇرۇظ ِەضىٍىطىذە، ٍوٌٍۇق ثوٌغبْ ئۇرۇغٕىڭ 
دائىرىطىٕي ثەٌگىٍەپ ثەرگەْ ئبٍەتٍەردۇر. ثۇ ِەضىٍىذە ثبرٌىك ِۇالھىسىٍەر ثۇ ئبٍەتٍەرگە 

 ئبضبضالٔغبْ ھبٌذا ئېٍىپ ثېرىٍىػي وېرەن. 
ئبٍبٌٍىك  –ٍەتٍەر، ئىٕىبردا چىڭ تۇرغبْ جۇپالر ثىٍەْ ثوٌغبْ ئەر ئب – 11 – 10

ِۇٔبضىۋەتٕي ئۈزۈغىە ثۇٍرىَذۇ. ثۇ ۋەھىَٕىڭ ئېتىمبد ئەروىٍٕىىىگە ئەھّىَەت ثەرگۀٍىىىٕىڭ 
ثىر ئىپبدىطي. ثبغمب ٔولتىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا، ثۇ ئبٍەت ئىطالَ جەِىئىَىتىٕىڭ ئىّبْ 

ثىٍەْ ٍۇلىرى وۆتۈرۈٌىذىغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىذۇ. ثۇ ئبرلىٍىك ِۇضۇٌّبْ ئبضبضىذا لۇرۇٌغبْ ئبئىٍە 
ئبئىٍىٕىڭ ۋۇجۇدلب چىمىػي ِەلطەت لىٍىّٕبلتب. ئىطالَ گۈٌٍۀگەْ ثىر ِۇھىتتب، ثۇ ئەِىرٔي 

« ثەٍئەت / ضبدالەت لەضىّي » ضۈٍئىطتىّبي لىٍغۇچىالرٔىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ، ضۈرىذە 
 (.   12ٌغبْ ) پىرىٕطىپي ئوتتۇرىغب لوٍۇ

ضۈرىذە ئۈِىذضىسٌىه ئىپبدىطي ثوٌغبْ ٍەھۇدىَالر ۋە ئۇالر ثىٍەْ ثەٌگىٍىه ِەلطەتتە 
 (.  13ھەِىبرالغمبٔالرٔىڭ، ئۇالردىٓ لەٌت رىػتىٕي ئۈزۈغي تەۋضىَە لىٍىٕغبْ ) 

ثىٕبضىٕىڭ ۋۇجۇدلب چىمىػىذىىي ئبخىرلي وېطەن « ئىطالَ جبِبئىتي » ِبٔب ثۇ غەوىٍذە 
 لوٍۇٌغبْ. ئورٔىغب 

 

 

 ەتىھ ضۈرىطيف
 

 

ضۈرە، ئىطالَ ثىٍەْ ئىٕطبٔالر ئبرىطىذىىي، ثوٌۇپّۇ پىطخوٌوگىٍَىه توضبٌغۇالرٔي 
ئىطّىٕي  « فەتىھ » ئبغذۇرۇپ تبغالپ، لەٌجٍەرگە تۇتبغمبْ ٍوٌٕي ئېچىػٕي ثىٍذۈرىذىغبْ

 ثىرىٕچي ئبٍەتتىٓ ئبٌغبْ.

ىٍٕىڭ ثۇ ضۈرىٕي ِەزوۇر ئىطىُ ثىٍەْ ثۇخبرىذا ٔەلىً لىٍىٕغبْ ثىر رىۋاٍەت، تۇٔجي ٔەض
ثۇ ضۈرىٕىڭ ثىر ئۇرۇظ جەرٍبٔىذا ئەِەش، ھۇدەٍجىَەدىٓ  ئبتىغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىپ ثەرِەوتە.

تىٓ « فەتىھ » وېٍىػىّىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ٔەزەرگە ئېٍىٕغبٔذا، ئىجبرەت تىٕچٍىك
ئىطّي ثىٍەْ  « فەتىھ » لۇرئبٔذا ثۇ، ٔېّىٕىڭ ٔەزەردە تۇتۇٌغبٍٔىمي تېخىّۇ ئبٍذىڭٍىػىذۇ.

ئبتبٌغبْ ثىردىٕجىر ضۈرە ثوٌۇپ، ثۇٔذاق ثىر ضۈرىٕىڭ تىٕچٍىك وېٍىػىّىذىٓ وېَىٓ ٔبزىً 
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ىٕىڭ لوٍۇٌىػي، ئىطالِذا ئىطّ « فەتىھ » ثۇ ضۈرىگە ثوٌىػي ٔبھبٍىتي ِۇھىُ ئەھّىَەتىە ئىگە.
ئىىۀٍىىىٕي  « فەتھي رەنلەٌت/ٍۈ » ِەلطىتىٕىڭ زېّىٓ ئىػغبٌي ئەِەش، ئەوطىچە فەتىھ

 وۆرضىتىذۇ.
ھۇدەٍجىََە ضۈٌھىطىذىٓ وېَىٓ، ِەدىٕىگە لبٍتىع ٍوٌىذا  ضۈرە ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ.

ٍىٍىٕىڭ ئبخىرىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي  – 6 ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ئەھۋاٌذا ضۈرىٕىڭ ھىجرى
ىّۇ، تۇٔجي تەرتىپىٍەردىىي گەرچە ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ تبرىخي ئېٕىك ثوٌط ئېٕىك ثوٌىذۇ.

ِبئىذە، ئىجٓ ئبثجبش  – ھەزرىتي ئوضّبْ تەرتىۋىذە جۇِە ئورٔي ِەضىٍىطىذە وۆپ پەرق ثبر.

تەۋثە، ئىّبَ جبفەر  – ٔىطب، جبثىر ثىٓ زەٍذ تەرتىۋىذە ضەپ – ۀبتەرتىۋىذە ِۇِتەھ

 تەۋثە ضۈرىطي ئبرىطىغب تىسىٍغبْ. – تەرتىۋىذە تەغبثۇْ

ٔبضر ضۈرىطي ئبرىطىذا ٍەر  – ٔبزىً ثوٌۇظ تەرتىۋىّىسدە ِۇِتەھبٔە ثىسٔىڭ ئىساھبتٍىك
 ئبٌّبلتب.

 ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ِۇھىتىذىىي دەۋر ئبرلب وۆرٔۈغي لىطمىچە ِۇٔذاق:

رەضۇٌۇٌالھ ۋە ثبغمب ِۇھبجىرالر ٍىٍالردىٓ ثۇٍبْ ثبراٌّىغبْ ئبٔب ٍۇرتىٕي ثەوّۇ 
ئۆزىٕي ِەوىە ٍوٌىذا، ئىھراَ ثبغٍىغبْ ۋە ٍېٕىذا رەضۇٌۇٌالھ ثىر وۈٔي چۈغىذە  ضېغىٕغبٔىذى.

ئەٌەٍھي  غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ضەٌٍەٌالھۇ (. 27)  لۇرثبٍٔىمٍىرىٕي ئبٌغبْ ھبٌذا وۆرىذۇ
ئېَتمبْ ئىتتىپبلذاظ  خبٌىكئۆزۈر ئۆِرىگە دەۋەت لىٍىذۇ. ٔيۋەضطەٌٍەَ، ِۇئّىٍٕەر

وىػي ثۇ دەۋەتىە  1500 – 1400(  11)  لەثىٍىٍەردىٓ ثبغمب ( چۆي ئەرەثٍىرى ) ثەدەۋى
وبرۋاْ، ئەرەپ ئۀئۀىطىذە ئۇرۇظ لىٍىع ھبراَ ثوٌغبْ ئبٍالردىٓ  ئبۋاز لوغىذۇ.

(، ٍبٍٔىرىغب لىٍىچتىٓ ثبغمب  ، ِبرت628 ِىالدى ) ٍىٍي زۇٌمبئىذۀىڭ ثېػىذا – 6 ھىجرى
 لوراي ئبٌّبً ئىھراَ ثىٍەْ ٍوٌغب چىمىذۇ.

رٔىڭ ثۇ تەٌىپىٕي رەت لىٍىع ثىٍەْ ثىرگە، ئۇرۇظ لىٍىع ٌېىىٓ ِەوىىٍىىٍەر ِۇضۇٌّبٔال
ھبراَ لىٍىٕغبْ ئبً ئۀئۀىطىٕي دەپطۀذە لىٍىپ، خبٌىذ ثىٓ ۋەٌىذ 

ِەوىىگە ئىىىي وۈٍٔۈن ِۇضبپە لبٌغبٔذا،  وىػىٍىه چەۋۀذاز ئەۋەتىذۇ. 200 لوِبٔذأٍىمىذا
ھ ئۆِرە ھەج وبرۋىٕىٕي تىسٌىه غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌال ثۇ خەۋەر رەضۇٌۇٌالھمب ٍېتىپ وېٍىذۇ.

وٍوِېتىر ٍىرالٍىمتىىي ھۇدەٍجىََەگە ئېٍىپ  20 وەثىگە ،ِەوىە ٍوٌي ئبرلىٍىك – ثىٍەْ جىذدە
رەضۇٌۇٌالھ ئۇھۇد ئۇرۇغىذىّۇ ثۇ  چۈٔىي ثۇ ٍەر ِۇداپىئە ئۈچۈْ ِۇۋاپىك ئىذى. وېٍىذۇ.

بْ دۈغّەْ ثىٍەْ تبوتىىىٕي ئىػٍەتىەْ ثوٌۇپ، ضبْ جەھەتتىٓ ئۆزىذىٓ ئۈضتۈْ ثوٌغ
ِەٍذاْ ئۇرۇغي لىٍىػٕىڭ ئورٔىغب، ئبرلب تەرىپي پۇختب ثوٌغبْ جبٍٕي ِبوبْ تۇتۇپ، 

ئبئىٍىطي ئەزەٌذىٓ  دۈغّۀگە تەڭ وەٌگۈدەن ثىر وۈچ ثىٍەْ جەڭ لىٍىػٕي تبٌٍىغبٔىذى.
ثۇٍبْ ئەٌچىٍىه ۋەزىپىطي ئۆتەپ وەٌگەْ ئۆِەر ثىٓ خەتتبة، ئۆزىگە ثېرىٍگەْ ۋەزىپە 

ئۆزۈرخبٌىك ئېَتىپ، ثۇ ئىػمب ئوضّبْ ثىٓ ئەففبٕٔىڭ تېخىّۇ الٍىك ئىىۀٍىىىٕي ئۈچۈْ 
غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئوضّبْ ثىٓ ئەففبٕٔي ئەضٍي ِەلطەتٍىرىٕي ثىٍذۈرۈظ  ئېَتىذۇ.

ئوضّبْ ثىٓ ئەففبٕٔىڭ ِەوىىذە ئۆٌتۈرۈٌگۀٍىىي ھەلمىذە خەۋەر  ئۈچۈْ ِەوىىگە ئەۋەتىذۇ.
ٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ٍېٕىذىىي ھەِّە وىػىذىٓ ئەڭ ئبخىرلي ثىر تبِچە لېٕي غۇٔىڭ ثى تبرلىٍىذۇ.

وېَىٓ ھەزرىتي  (. 18 ۋە 10)  لبٌغىچە ئۇرۇظ لىٍىذىغبٍٔىمي ھەلمىذە ثەٍئەت ئبٌىذۇ
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ھەلمىذىىي خەۋەرٔىڭ ٍبٌغبْ ئىىۀٍىىي ِەٌۇَ  ٕىڭ ئۆٌتۈرۈٌگۀٍىىيئوضّبٔ
لبٍىً  پ وېتىػىەّبٔالرٔي ِەدىٕىگە لبٍتىِەوىىٍىىٍەر خۇٌەٍص ثىٓ ئەٌمەِٕي ِۇضۇٌ ثوٌىذۇ.

ثۇ وىػي ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئىھراَ ئىچىذە لۇرثبٍٔىمالر ثىٍەْ  لىٍىع ئۈچۈْ ئەۋەتىذۇ.
ثۇ ئبرىٍىمتب ِەوىىٍىىٍەر  وەٌگۀٍىىىٕي وۆرۈپ، ثىر ئېغىس گەپ لىٍّبضتىٓ لبٍتىپ وېتىذۇ.

ٍىه ِۇغرىه لوغۇٔي وېچىذە وىػى 40 تەخّىٕەْ توختىّبضتىٓ ئېغۋاگەرچىٍىه لىٍىپ تۇرىذۇ.
رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔي جبزاٌىّبً،  ِۇضۇٌّبٔالرغب ثبضمۇْ لىٍّبلچي ثوٌغبٔذا تۇتۇٌۇپ لبٌىذۇ.

وىػىٍىه ثىر  80 ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٍۀە ئوخػبظ ۋەلەگە ِەوىىٍىىٍەرگە لبٍتۇرۇپ ثېرىذۇ.
 دۇچ وېٍىذۇ. لوغۇٔيِۇغرىه 

ِۇئبِىٍە لىٍىػمب ِەججۇر ثوٌىذۇ ۋە ضۇھەًٍ غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەوىىٍىه ِۇغرىىالر چىراٍٍىك 
ثۇ ھەٍئەت ثىٍەْ ئبٌالھ رەضۇٌي  ثىٓ ئبِر ثبغچىٍىمىذا ئۈچ وىػىٍىه ثىر ھەٍئەت ئەۋەتىذۇ.

 وېٍىػىّگە ئبضبضەْ: ئبرىطىذا تۆت ِبددىٍىك تىٕچٍىك وېٍىػىّي ئىّساٌىٕىذۇ.

 ٍىٍغىچە ئۇرۇظ ثوٌّبٍذۇ. 10 ئىىىي تەرەپ ئبرىطىذا .1

ىٓ، ِەوىىذىٓ ِۇئّىٍٕەر تەرىپىگە ئۆتۈپ وەتىۀٍەر ِەوىىٍىىٍەرگە ضۈٌھىذىٓ وېَ .2
ِۇئّىٍٕەر ئبرىطىذىٓ ِەوىە تەرەپىە ئۆتۈپ وەتىۀٍەر لبٍتۇرۇپ  لبٍتۇرۇپ ثېرىٍىذۇ.

 ثېرىٍّەٍذۇ.

 ئەرەپ لەثىٍىٍىرى ئۆزى خبٌىغبْ تەرەپ ثىٍەْ ئىتتىپبق تۈزۈظ ئىختىَبرىغب ئىگە. .3

ئىىىىٕجي ٍىٍي  ر ئۆِرە لىٍّبً لبٍتىپ وېتىذۇ.ضۈٌھي تۈزۈٌگەْ ٍىٍي ِۇضۇٌّبٔال .4
ِەوىىٕي ِۇضۇٌّبٔالرغب ئۈچ وۈْ تبغالپ ثېرىپ چىمىپ وېتىذۇ، ِۇضۇٌّبٔالر  ،ِەوىىٍىىٍەر

 ِەوىىگە وىرىپ ئۆِرە لىٍىذۇ.

لبرىّبلمب ِەوىىٍىىٍەرٔىڭ پبٍذىطىغب ثوٌغبٔذەن وۆرۈٔگەْ ثۇ ضۈٌھي، ئەِەٌىَەتتە 
ھەِّىذىٓ  ەوىە ِۇغرىىٍىرى تەرىپىذىٓ ئېتىراپ لىٍىٕىػي ئىذى.ِەدىٕە ئىطالَ دۆٌىتىٕىڭ ِ

وېٍىذىغبْ تىٕچ ِۇھىت، ۋەھىَٕىڭ ٍۈرەوٍەرٔي فەتىھ لىٍىػي  ثبرٌىممبِۇھىّي، ثۇ ضۈٌھي ثىٍەْ 
ثۇ، ئىٕطبْ ثىٍەْ ئىطالَ ئبرىطىذىىي ھېططىٌ توضبٌغۇالرٔىڭ ئبغذۇرۇپ  ئۈچۈْ زۆرۈر ئىذى.

دېگەْ رەضۇٌۇٌالھ، ضۆزٔىڭ  « ِبلۇي » ثۇ ضۈٌھىگە ئىذى. « فەتىھ » تبغٍىٕىػي، ٍۀي ثىر
دېّىطىّۇ، ثۇ ضۈرە ثۇ  وۈچٕىڭ ضۆزىذىٓ غبٌىپ وېٍىذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕەتتي. ،وۈچىٕىڭ

 دەپ ئىطىُ لوٍغبْ. « فەتىھ » ھەلىمەتىە

ثۇ ضۈٌھي لەٌجٍەرٔىڭ ئبٌذىغب ضېٍىٕغبْ تبِالرٔي ئبغذۇرۇپ تبغٍىغبٍٔىمي 
رىطبٌەتٕىڭ ثبغٍىٕىػىذىٓ تبرتىپ ئۇ ۋالىتمىچە  پ ئبتبٌغبٔىذى.دە « فەتىھ » ئۈچۈْ
ثۇ ضۈٌھىذىٓ  ،ٍىٍٍىك ِەزگىٍذە ۋۇجۇدلب چىممبْ ئىٕطبْ لوٌغب وەٌتۈرۈظ ٔىطجىتي 20 ثوٌغبْ

تۈزۈٌۈپ ئۈچ ئبً  ثۇ تىٕچٍىك وېٍىػىُ وېَىٕىي ئىىىي ٍىً ئىچىذە ھەضطىٍەپ ئبغتي.
ٍەھۇدىٌ لەثىٍىطىٕىڭ لەٌئەضي خەٍجەر فەتىھ  وېَىٓ، ثۇ راٍۇٔذىىي ئەڭ چوڭ ئۆتىۀذىٓ

ٔي ۋەضىٍە «لىٍىع ئۆِرە » رەضۇٌۇٌالھ دەۋەتىە ٍوي ئېچىع ئۈچۈْ لىٍىٕذى.
ٌېىىٓ ئۇٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ  ئەضٍي ٔىػبْ ِەوىىٕىڭ فەتىھ لىٍىٕىػي ئىذى. لىٍغبٔىذى.

رەضۇٌۇٌالھ  ئىذى. ئۈچۈْ غىّبٌذىىي خەٍجەرٔي فەتىھ لىٍىپ ثىخەتەر ھبٌغب وەٌتۈرۈغي وېرەن
لېَىٓ ثوٌغبٕٔي تبٌٍىذى، ئبٌذى ثىٍەْ تىٕچ ِۇھىتٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ، ئبٔذىٓ خەٍجەر زەپەرى 

ئىىىي ٍىً ئۆتّەضتىٓ ِەوىىٍىىٍەر وېٍىػىّٕي ثۇزدى ۋە  ۋە ئبدالمي ٔىػبْ ثۈٍۈن فەتىھ ئىذى.
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ثىر  « روغەْ » ۀيھەر ئىىىىطي ِۇثىٓ، ٍ ِۇغرىىالر لەٌئەضي ثوٌغبْ ِەوىە فەتىھ لىٍىٕذى.
ثۇٔىڭ تەن ثىر ئىطّي ثبر ئىذى  لبْ تۆوۈٌّەضتىٓ ۋۇجۇدلب چىمتي. ثۇ فەتىھ چۈٔىي فەتىھ ئىذى.

 ٍۈرەن فەتھي. –

وىرىػىذە ئوچۇق ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ ھەلىمەت، فەتىھٕىڭ پەلەت ھەرثىٌ ضۈرىٕىڭ 
ىگە ئۇلۇَ ضبھەگە ِەھىۇَ لىٍىپ لوٍغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ دەرىجىذە وەڭ دائىرىگە ئ

لۇرئبْ، لەٌجٍەرٔىڭ ئەثەدىٌ ۋە ٍىگبٔە ھەلىمەتٕىڭ ٍۀە ثىر ئىطّي ثوٌغبْ  ئىىۀٍىىىذۇر.
ثۇ ضۈرە غەوىٍٍۀذۈرگەْ  دەپ ئبتىغبْ. « روغەْ فەتىھ » ئىطالِغب ئېچىٍىع ثبضمۇچىٕي

طبق، ۋەھىٌ ئبٌالھ تەرىپىذىٓ ئىٕطبٔغب لبرىتىٍىغبْ لبراٍذىغبْ ثوٌچۈغۀچە ثىٍەْ 
جىھبد، ئىٕطبٔذىٓ ئىٕطبٔغب  ئىجبدەت ئىٕطبٔذىٓ ئبٌالھ لب ٍۈزٌۀگەْ فەتىھتۇر. ۇر.فەتىھت

 ثبٍمبظ، ئىٕطبٔذىٓ تەثىئەتىە ۋە غەٍئىٍەرگە ٍۈزٌۀگەْ فەتىھتۇر. ٍۈزٌۀگەْ فەتىھتۇر.

 ِۇٔذاق ثبغٍىٕىذۇ:ضۈرە 

 (. 1« )  غەٌىجە ئبتب لىٍذۇق / ضبڭب ثىس ھەلىمەتەْ روغەْ فەتىھ »

ِۇثىٓ ضۈپىتي، ھەَ ئۆزىذە ئوچۇق، ھەَ ثبغمب  ھ، ٍۀي فەتھي ِۇثىٓ.فەتىروغەْ 
ئىىىي ضۆز  ىٕيوەٌىّ روغۀٍەغتۈرگۈچي ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. / ٔەرضىٍەرٔي ئبٍذىڭالتمۇچي

فەتھي ِۇثىٓ،  توِۇرىذىٓ تۈرٌەپ چىممىٍي ثوٌغبٍٔىمتىٓ ھەَ ئۆتۈٍِۈق، ھەَ ئۆتۈِطىسدۇر.
غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىر  ذەن روغەْ ھبٌذا ئىٕطبْ ۋە لەٌت فەتھىذۇر.ٔۇزۇي ضەۋەثىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبٔ

پ تبغٍىغبٍٔىمي ضۈپۈرۈۋالىتتب، فەتھي ِۇثىٓ، ھەلىمەتٕي ثبغمىالرغب ٍەتىۈزۈغتىىي توضبٌغۇالرٔي 
ئۇٔىڭذىٓ ثىخەۋەر  ،ضبئبدىتىٕىڭ ٍۀە ثىر ئىطّي ثوٌغبْ ئىطالِٕي –ئۈچۈْ، ئىٕطبْ ثەخت 

 ۈپ ٍەتىۈزگەْ ثىر فەتىھتۇر.ثوٌغبْ ئىٕطبٔالرغب چۈغۀذۈر

لۇدرەتٕىڭ ئىگىطي، فەتىھ لىٍىٕىػمب الٍىك ثوٌغبْ دىٍالرٔىڭ  - تۆۋۀذىىي ئبٍەتتىىي وۈچ
 ئىگىطي ئەِەضّۇ؟

االسََّماوَ  ُجُنودُ  َولِلَّوِ  َمَعِإٙمَاِِنِمْ  ِإٙمَانًا لِيَػْزَداُدوا اْلُمْؤِمِننيَ  قُػُلوبِ  ِٓت  السَِّكيَنةَ  أَنْػَزؿَ  الَِّذي ُىوَ 
 َحِكيًما َعِليًما اللَّوُ  وََكافَ  َواْْلَْرضِ  تِ 

ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىغب تەِىىٍٕىىٕي هللا ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئىّبٔىغب ئىّبْ لوغۇٌۇغي ئۈچۈْ، ا
پەرىػتىٍەردىٓ، جىٕالردىٓ، ھبٍۋأالردىٓ ۋە تەثىئەت )  چۈغۈردى، ئبضّبٔالرٔىڭ ۋە زېّىٕٕىڭ

ٔەرضىٕي ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر، ھېىّەت ھەر  هللار، أىڭذۇهللا لوغۇٍٔىرى ا ( ھبدىطىٍىرىذىٓ ثوٌغبْ
 (. 4« )  ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىذۇر

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ۋەزىپىطىٕي ئۈچ وەٌىّە ثىٍەْ لىطمىچە ثبٍبْ لىٍغبْ تۆۋۀذىىي ئبٍەتٕىڭ 
 تەپطىرى ئۈچۈْ ثىر جىٍذ ئەضەر ضىسچە ٍېتەرٌىه ثوالِذۇ؟

 يرًاَوَنذِ  َوُمَبشًّْرا َشاِىًدا أَْرَسْلَناؾَ  ِإنَّا

ّىٍٕەرگە جۀٕەت ۇئِ)  گۇۋاھٍىك ثەرگۈچي، / ثىس ھەلىمەتەْ ضېٕي غبھىذ !(ئي رەضۇي» )
«  لىٍىپ ئەۋەتتۇق ئبگبھالٔذۇرغۇچي(  وبپىرالرٔي ئبزاثتىٓچي، ) خۇظ خەۋەر ثەرگۈ ( ثىٍەْ

 (8 .) 
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ثىر  –ثەرگەْ ۋەلەٌەرٔي ثىرِۇ  ضۈرىٕىڭ داۋاِىذىىي ئبٍەتٍەر ٔبزىً ثوٌغبْ ِەزگىٍذە ٍۈز
 (. 10)  رەضۇٌۇٌالھمب ثەٍئەت لىٍغبٔالر ھەلىمەتەْ ئبٌالھ لب ثەٍئەت لىٍغبْ ثوٌىذۇ. ئىّب لىٍىذۇ

ئۇٔىڭذىٓ ئەٌچىگە ثوٌغبْ ئىتبئەت، ئەٌچىٕي ئەۋەتىۈچىگە ئىتبئەتتۇر، غۇٔذاق ئەِەضّۇ؟ 

 (. 13 – 11ذۇ ) ىىىي ٍۈزٌىّىچىٍىىي تىٍغب ئېٍىٕىثەدەۋىٍَەرٔىڭ ِۀپەئەتپەرەضت ئوېَىٓ، 
ثەدەۋىٍَەرٔىڭ ئىىىي ٍۈزٌىّىچىٍىىي ھەلىمەتەْ چوڭ، ئەِّب ئبٌالھ ٔىڭ ِەغپىرىتي ۋە 

 (. 14ر ) ئەپۇضي ئۇٔىڭذىّٕۇ چوڭذۇ

 ...رىسۋاْ ثەٍئىتي

ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ِەغھۇر ثوٌغبْ ثۇ ثەٍئەت، ِەوىىگە ئەۋەتىٍگەْ ھەزرىتي ئوضّبٕٔىڭ 
ئۇ ٍەردە رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ . ىذىٓ ثوٌغبٔىذىئۆٌتۈرۈٌگۀٍىىي ھەلمىذىىي ٍبٌغبْ خەۋەر ضەۋەث

ثۇ ثەٍئەت، دەۋرىّىسدە . ثىرگە ثوٌغبٔالر جېٕىٕي ئبٌمىٕىغب ئېٍىپ، ئبٌالھ رەضۇٌىغب ثەٍئەت لىٍذى
ِۀىطىذىىي  « ثەٍئەت لىً ۋە لۇتۇي » ثەزىٍەر چۈغۀذۈرگۀذەن ۋە ئېٍىپ ثېرىۋاتمبْ

ئبي ۋە ئۇٔي ئېٍىپ رەضۇٌۇالھٕىڭ ئبٌمىٕىغب جېٕىڭٕي ئبٌمىٕىڭغب » . ئەوطىچە، ثەٍئەت ئەِەش
ئبٌالھ ِبٔب ِۇغۇٔذاق ثىر ثەٍئەت ئۈچۈْ . دەرۋەلە، غۇٔذاق ثوٌذى .ثەٍئىتي ئىذى «ً لو

 :تۆۋۀذىىي ئبٍەتٕي ٔبزىً لىٍذى

السَّكِ  فَأَنْػَزؿَ  مْ قُػُلوِّبِِ  َمآت  فَػَعِلمَ  الشََّجَرةِ  ََتْتَ  يُػَبايُِعوَنكَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِننيَ  َعنِ  اللَّوُ  َرِضيَ  َلَقدْ 
 َقرِيًبا فَػْتًحا َوأَثَابَػُهمْ  َعَلْيِهمْ  يَنةَ 

ئبضتىذا ضبڭب ثەٍئەت لىٍغبْ  ( ضبٍىطيخ ) دەرە ( ھۇدەٍجىَىذە)  ئۆز ۋالتىذا» 
ٍۀي راضتٍىك ثىٍەْ )  ئۇالرٔىڭ دىٍىذىىىٕيهللا ا. ھەلىمەتەْ رازى ثوٌذىهللا ِۇئّىٍٕەردىٓ ا

تەِىىٍٕىه چۈغۈرۈپ ثەردى ۋە (  ئۇالر ثەٍئەت لىٍىۋاتمبٔذا)  ئۇالرغبهللا ثىٍىذۇ، ا ي (ۋاپبٔ
 (. 18« )  ئۇالرٔي ٍېمىٓ غەٌىجە ثىٍەْ ِۇوبپبتٍىذى

ئىجبثىٌ  .ثوٌۇپ ئىىىي لەھرىّبٔي ثبر ، ٍۀە ثىرضي ضەٌجيٌثىرضي ئىجبثى ثۇ ضۈرىٕىڭ
- 26. ذىلەھرىّبٔي ِەضئۇٌىَەت تۇٍغۇضي؛ ضەٌجىٌ لەھرىّبٔي ثوٌطب جبھىٍىَەت غورۇرى ئى

ِەضئۇٌىَەت ئېڭي ۋە جبھىٍىَەت غۇرۇرى ئبرىطىذىىي . ئبٍەت ِبٔب ثۇ ھەلىمەتٕي ثبٍبْ لىٍىذۇ
 .وۆرەظ، ئۇ وۈٔذىٓ ثۈگۈٔگىچە ھېچ تۈگىّىگەْ ۋە ثۇٔىڭذىّٕۇ وېَىٓ تۈگىّەٍذۇ

 :ضۈرىٕىڭ ئبخىرلي ئىىىي ئبٍىتي تۆۋۀذىىىچە

يِنُكلّْوِ  َعَلى لُِيْظِهرَهُ  اْلَْقّْ  َوِدينِ  بِاْْلَُدى َرُسوَلوُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُىوَ  َشِهيًدا بِاللَّوِ  وََكَفى الدّْ
نَػُهمْ  ُرَْحَاءُ  اْلُكفَّارِ  َعَلى َمَعُهَأِشدَّاءُ  َوالَِّذينَ  اللَّوِ  َرُسوؿُ  َُمَمَّدٌ  (28)  يَػبْ  ُسجًَّدا رُكًَّعا تَػَراُىمْ  بَػيػْ

َوَمثَ  التػَّْورَاةِ  ٓت  َذِلَكَمثَػُلُهمْ  السُُّجودِ  أَثَرِ  ِمنْ  ُوُجوِىِهمْ  ِٓت  ِسيَماُىمْ  َوِرْضَوانًا اللَّوِ  َفْضًَّلِمنَ  تَػُغوفَ 
يلِ  ِٓت  ُْلُمْ  ّمِْ  لَِيِغيظَ  الزُّرَّاعَ  يُػْعِجبُ  ُسوِقوِ  َعَلى فَاْستَػَوى َفَآَزَرُىَفاْستَػْغَلظَ  َشْطأَهُ  َأْخرَجَ  َكَزرْعٍ  اْْلِ

ُهمْ  الصَّاِْلَاتِ  َوَعِمُلوا ُنواَآمَ  الَِّذينَ  اللَّوُ  اْلُكفَّاَرَوَعدَ  ِِّبِمُ   (29) َوَأْجًراَعِظيًما َمْغِفَرةً  ِمنػْ
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ھەق دىٕٕي پۈتۈٍٔەً ئوتتۇرىغب لوٍۇپ ثىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ، ئەٌچىطىٕي توغرا ٍوي هللا ا» 
 .ٍېتەرٌىىتۇرهللا گۇۋاھٍىك ثېرىػىە ا ( ثۇٔىڭغب ) ٍېتەوچىطي ۋە ھەق دىٓ ثىٍەْ ئەۋەتتي

ھەلٕي  / ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە ثوٌغبْ ِۇئّىٍٕەر وۇففبرالرغب ٔىڭ رەضۇٌىذۇر،هللا ِۇھەِّەد ا
ئىٕىبر لىٍغۇچىالرغب لبتتىمتۇر، ئۆزئبرا وۆٍۈِچبٔذۇر. ئۇالرٔي رۇوۇ لىٍغبْ، ضەجذە لىٍغبْ ھبٌذا 

ٔىڭ پەزٌىٕي ۋە رازىٍىمىٕي تىٍەٍذۇ، ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرىذە ضەجذىٕىڭ هللا ئۇالر ا .وۆرىطەْ
ە غۇ ئۇالرٔىڭ تەۋراتتىىي ضۈپىتىذۇر، ئۇالرٔىڭ ئىٕجىٍذىىي ئەضىرىذىٓ ٔىػبٔالر ثبر، ئۀ

غبخ چىمبرغبْ، وۈچٍىٕىپ چوڭبٍغبْ، ئبٔذىٓ ئۆز غوٌي ثىٍەْ ئۆرە  ضۈپىتي ثوٌطب ) ئۇالر (
تۇرغبْ، ثوٌٍۇلٍۇلي ۋە وۆروەَ وۆرۈٔۈغي ثىٍەْ، دېھمبٔالرٔي ِەِٕۇْ لىٍغبْ ثىر زىرائەتىە 

وۇففبرالرٔي خبپب لىٍىع  ۇٔذاق زىرائەتىە ئوخػىتىع (ٔىڭ ) ِۇئّىٍٕەرٔي ِهللا ئوخػبٍذۇ، ا
ئۇالرٔىڭ ئىچىذىٓ ئىّبْ ئېَتمبْ ۋە ٍبخػي ئەِەٌٍەرٔي لىٍغبٔالرغب ِەغپىرەت هللا ئۈچۈٔذۇر، ا

   (. 29 – 28« )  ۋە وبتتب ئەجىر ۋەدە لىٍذى

 
 

 ٔەضر ضۈرىطي

 
ّي ثىرىٕچي ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ئىط« زەپەر ئېٕىك ثوٌغبْ ٍبردەَ » ضۈرىٕىڭ 

 ئبٍىتىگە ئبضبضەْ لوٍۇٌغبْ:
 (. 1« ) ۀذە،... ٔىڭ ٍبردىّي ۋە غەٌىجىطي وەٌگهللا ا» 

دېگۀٍىه ثوٌىذۇ. ٌېىىٓ ئبٌالھ ئىطّىغب « ٍبردەَ » ٔەضر، ئۆز ئبٌذىغب ٍبٌغۇز وەٌگۀذە 
« زەپەر ئېٕىك ثوٌغبْ ٍبردەَ » غەوٍىذە وەٌگۀذە، ِۀىطي « ٔەضرۇٌالھ » ئېٕىمٍىغۇچ ثوٌۇپ 

ٔەضر، پەلەت  –ئەْ » ئبٍەتتۇر، ٍۀي  – 10ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثۇٔىڭ غبھىتي ئۀفبي 
ثوٌغبْ ثوٌطب « ٍبردەَ » ئەگەر ٔەضرٔىڭ ِۀىطي ئبدەتتىىي ثىر «. ئبٌالھ تەرىپىذىٓ وېٍىذۇ 

ئىذى، ئبٌالھ لب خبش لىٍىػٕىڭ ھېچمبٔذاق ثىر ئەھّىَىتي ثوٌّبٍتتي. چۈٔىي ھەر ئىٕطبْ ثبغمب 
ىر ئىٕطبٔغب ٍبردەَ لىالالٍذۇ. ٌېىىٓ ٔەضر پەلەت ئبٌالھ ال لىالالٍذىغبْ ثىر ٍبردەَ ثوٌىذىغبْ ث

زەپەرٔىڭ ئېٕىك ثوٌغبٍٔىمي » ثوٌطب، ثۇٔي ئىٕطبٕٔىڭ ٍبردىّىذىٓ ئبٍرىپ تۇرغبْ پەرق، 
 دۇر. «زەپەر ئېٕىك ثوٌغبْ ٍبردەَ » ٔىڭ ِۀىطي «ئبٌالھ ٔىڭ ٔەضرى » دۇر. «

ھبة ۋە تەپطىرٌەردە ضۈرە ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ثۇخبرىٕىڭ ھەزرىتي دەضٍەپىي ِۇض
ئىساجەئە ٔەضرۇٌالھي » ئبئىػەدىٓ ٔەلىً لىٍغبْ ثىر رىۋاٍىتىذە، ضۈرە ثىرىٕچي ئبٍىتي، ٍۀي 

 ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.« ۋەي فەتھ 
 ئىطّي ثىٍەْ ئبتىغبْ.« فەتىھ » تىرِىسى 

« ۋىذا  –تەۋدى » تىٕي ئىّب لىٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئىجٓ ِەضئۇد، ضۈرە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ۋاپب
 ضۈرىطي دەپ ئبتىغبْ. 

 ٔەضر ضۈرىطي لبچبْ ٔبزىً ثوٌغبْ؟
ضۈرىٕىڭ ئۇضٍۇثي ۋە ثبالغىتي ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىٍەر ثىٍەْ 

لٍىك ئوخػبظ ئبالھىذىٍىىىە ئىگە. ضۈرە ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ دېگۈچىٍەر ئىچىذىّۇ پەر
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لبراغالر ِەۋجۇت. ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ تبرىخي ھەلمىذە ئۈچ پەرلٍىك لبراظ ِەۋجۇت 
 ثوٌۇپ، ثۇالر تۆۋۀذىىىچە:

 – 7تبثبرى ۋە تبثەرأي ئىجٓ ئبثجبضتىٓ وەٌگەْ رىۋاٍەتٍەرگە ئبضبضەْ، ھىجرى  .1
ٕىڭ رەضۇٌۇٌالھ» ٍىٍىذا خەٍجەردىٓ لبٍتىػتب ٔبزىً ثوٌغبْ دەٍذۇ. لبتبدەدىٓ وەٌگەْ 

 رىۋاٍىتىّۇ ثۇ لبراغٕي وۈچٍۀذۈرىذۇ.« ۋاپبتىذىٓ ئىىىي ٍىً ثۇرۇْ ٔبزىً ثوٌذى 
ۋاھىذىٕىڭ ٍۀە ئىجٓ ئبثجبضتىٓ لىٍغبْ ٔەلٍىگە وۆرە، ھۇٔەٍىٕذىٓ لبٍتىػتب ٔبزىً  .2

 ثوٌغبْ.
ثەززار، ثەٍھەلي ۋە ئىجٓ ئەثي غەٍجە ٔەلىً لىٍغبْ ئىجٓ ئۆِەر رىۋاٍىتىغب لبرىغبٔذا،  .3

وۈٍٔىرىٕىڭ ئوتتۇرىذا ٔبزىً ثوٌغبْ، رەضۇٌۇٌالھ غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۈچ  ۋىذا ھەججي
 ئبً ئۆِۈر وۆرگەْ. 

ثۇ رىۋاٍەتٍەردىٓ ضۈرىٕىڭ تېىطتي ثىٍەْ ثىردەوٍىىىە ئىگە ثوٌغىٕي ثىرىٕچي رىۋاٍەتتۇر. 
غەرتي، پېئىٍٕىڭ زاِبٔىٕي « ئىسا » چۈٔىي ئۆتّۈظ زاِبْ پېئىٍىٕىڭ ثېػىذا وەٌگەْ 

اِبٔغب ئبٍالٔذۇرىذۇ. ضۈرە وېٍەچەوىە ئبئىت ثىر خەۋەردىٓ ثىػبرەت ثېرىذۇ. وېٍىذىغبْ ز
لبٌغبْ لبراغٕي ٔەزەرگە ئبٌغبْ ۋالتىّىسدا، ۋەلە ثوٌۇپ ثوٌغبْ غەوىٍذە لوثۇي لىٍغبٍٔىك 

 ثوٌىذۇ.
ضۈرىذە زەپەر ئەخاللي ئبضبش تېّب لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ضۈرە وېٍەچەوىە ِۇٔبضىۋەتٍىه 

ثىر خەۋەر ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ. ثۇ خوغخەۋەر وېٍەچەوتە رىئبٌٍىممب ئبٍٍىٕىػي  ِۆجىسىۋى ۋە غەٍجي
 ِۇلەررەر ثوٌغبْ ثىر زەپەرٔىڭ ۋە فەتىھٕىڭ خوظ ثىػبرىتي ئىذى:   

 ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّو َواْلَفْتحُ 
 (. 1« ) ذە،... ٔىڭ ٍبردىّي ۋە غەٌىجىطي وەٌگۀهللا ا» 

وۆرەغتە غبٌىپ ثوٌۇظ. ئۇٔذالتب، فەتىھ ٔېّىٕي  –زەپەرٔىڭ ِۀىطي ٔبھبٍىتي روغەْ 
 ثىٍذۈرىذۇ؟ ئۇٔىڭ ِۀىطي ئىىىىٕجي ئبٍەتتە ثبٍبْ لىٍىّٕبلتب:

 َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَف ِٓت ِديِن اللَِّو أَفْػَواًجا

، ) ضېٕىڭ ٔىڭ دىٕىغب وىػىٍەرٔىڭ توپ ـ توپ ثوٌۇپ وىرگۀٍىىىٕي وۆرگىٕىڭذەهللا ا» 
 (. 2« ) الٔذى دېگۀٍىىتۇر ( ... ۋەزىپەڭّۇ تبِبِ

ثۇ ئبٍەتتە وېٍەچەوىە ِۇٔبضىۋەتٍىه ِۆجىسىۋى ۋە غەٍجي ثىر خەۋەردىٓ ثىػبرەت 
توپ ثوٌۇپ  –ثېرىٍّەوتە. ئبٍەتتە ثىػبرەت لىٍىٕغبْ خەۋەرگە ِبش ھبٌذا وىػىٍەرٔىڭ توپ 

« ئبِۇي ۋۇفۇد  –ئەٌچىٍەر ٍىٍي » ٍىٍىذا ِەٍذأغب وەٌگەْ.  – 9ئىطالِغب وىرىػي، ھىجرى 
دەپ ئبتبٌغبْ ثۇ ٍىٍذا، وىػىٍەر ئىطالِغب تەضٍىُ ثوٌۇظ ئۈچۈْ، ئەرەپ ٍېرىُ ئبرىٍىٕىڭ ھەر 

 توپ ثوٌۇپ ِەدىٕىگە وەٌگۀىذى.  –تەرىپىذىٓ توپ 
دۇر. خۇددى فەتىھ ضۈرىطىذىىىگە ئوخػبظ، ثۇ ٍەردىّۇ «ٍۈرەن فەتھي » ثۇٔىڭ ئىطّي 

ٕطبْ ئبرىطىذىىي توضبٌغۇالرٔي ضۈپۈرۈپ تبغالپ، وۆرەغٕىڭ ِەلطىتي ئىطالَ ثىٍەْ ئى
ٍۈرەوٍەرٔي فەتىھ لىٍىع ئىىىۀٍىىي تەوىتٍۀّەوتە. ِبٔب ثۇالر رىئبٌٍىممب ئبٍٍىٕىۋاتمبْ ۋالىتتب، 
ثۇ غبٌىپ لوغۇٕٔىڭ ثبظ لوِبٔذأىغب، ھەر ِۇھبتبثٕىڭ ٍىٍىىٕي تىترىذىغبْ ثىر ئبگبھالٔذۇرۇظ 

 ثېرىٍىذۇ:    
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 ِد رَبَّْك َواْستَػْغِفْرُه ِإنَُّو َكاَف تَػوَّابًاَفَسبّْْح ِِبَمْ 
رەثجىڭغب تەضجىھ ئېَتمىٓ، ھەِذى ئېَتمىٓ ۋە ئۇٔىڭذىٓ ِەغپىرەت ِبٔب ثۇ ۋالىتتب ( » ) 

 (.  3« )  ھەلىمەتەْ تەۋثىٕي ثەن لوثۇي لىٍغۇچىذۇرهللا تىٍىگىٓ. ا
ٌىجە لىٍىع ۋە ئۇتۇق ئۆِرىڭىسٔي ضەرپ لىٍىپ غە –ِبٔب ثۇ زەپەر ئەخاللىذۇر. ئۆزىڭىسٔي 

دېَىػٕىڭ ئورٔىغب، خۇددى « ِەْ تىرىػتىُ ۋە غەٌىجە لبزأذىُ » لبزىٕىع. ِبٔب ثۇ ۋالىتتب، 
فەتىھ وۈٔي ثېػىٕي تۆگىطىٕىڭ ٌووىطىغب تەگىىذەن دەرىجىذە ئېگىپ، وۆزٌىرىذىٓ ٍبغالر 

» بظ تۆوۈٌىۋاتمبْ ٔەثىٕىڭ، ئبغسىذىٓ ئۈزٌۈوطىس تۆوۈٌىۋاتمبْ ئىطتىغفبرغب ئوخػ
دېَىػتۇر. ِبٔب ثۇ لۇرئبْ ھەر ِۇئّىٕذە غەوىٍٍۀذۈرِەوچي ثوٌغبْ زەپەر « ئەضتەغفىرۇٌالھ 

 ئەخاللي. 
زەپەرٔي زاٌىّالرِۇ لبزىٕبالٍذۇ، ٌېىىٓ ئەخاللٍىك زەپەرٔي پەلەت زەپەر ئەخاللىغب ئىگە 

 ثوٌغبْ وىػىٍەر لبزىٕبالٍذۇ. 
 
 

 ھۇجۇرات ضۈرىطي

 
ئبٍەتىە ئبضبضەْ  – 4طىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ھۇجرات ئىطّي، ِۀى« خبٔىٍەر، ھۇجرىالر » 

لوٍۇٌغبْ. ضۈرە تۇٔجي ٔەضىٍذىٓ تبرتىپ ِەزوۇر ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ِەٍٍي ضىَەر ۋەٍبوي 
ھەدىص ِۀجەٌىرىذە ثوٌطۇْ، ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ثىر ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبٍٔىمي ھەلمىذە ِەٌۇِبت 

 ٍوق.
، ثىر ثەدۀٕىڭ ىىً لىٍغۇچي غەخص ٍبوي ئبئىٍىٍەري تەغِەدىٕە ئىطالَ جبِبئىتىٕ

ھۈجەٍرىٍىرىگە ئوخػبظ ئىذى. ثۇ ھۈجەٍرىٍەر ئبرىطىذىىي تولۇٌّب ِبضٍىػىػىٕي ِۇھبپىسەت 
ىگە ئەٌەللىٍىع ئۈچۈْ، پەلەت لبٔۇٔالر ۋە ثەٌگىٍىّىٍەر وۇپبٍە لىٍّبٍذۇ. ئىجتىّبئىٌ 

رىٕىڭ وۆرۈٔۈغتىىي ئىطّي ھۇجۇرات ئەدەة لبئىذىٍىرىّۇ وېرەن. گەرچە ضۈ ِۇٔبضىۋەتٍىه
ئەدەة  ىگە ِۇٔبضىۋەتٍىهئەٌەلثوٌطىّۇ، وۆرۈّٔىگەْ ئىطّي ئەضٍىذە ئىجتىّبئىٌ 

 لبئىذىٍىرىذۇر. 
 ضۈرە ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ. 

« ئەٌچىٍەر ٍىٍي » ئبٍەتتە تەِىُ جەِەتي ھەٍئىتىٕىڭ زىَبرىتي ئىّب لىٍىٕغبْ. ثۇ ۋەلە  – 4
ئبٍەتٕىڭ ٔبزىً ثوٌىػىغب ضەۋەپ ثوٌغبْ  – 6.  ىذىٍىٍىذا ثوٌغبٔ – 9دەپ ئبتبٌغبْ ھىجرى 

ۋەلۀىڭ ثبظ لەھرىّبٔي، فەتىھتىٓ وېَىٓ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ثىر وىػىذۇر. ثۇ ِەٌۇِبتالر 
 ٍىٍىذا ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىذۇ. – 8ضۈرىٕىڭ ئەڭ ثبٌذۇر ثوٌغبٔذا ھىجرى 

 ا ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىذۇر.لېتىّذ – 3ضۈرە ئبرلىذىٓ ضبٔىغبٔذا    
ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي، ئىطالَ جبِبئىتىٕىڭ ئبدىّگەرچىٍىىي ۋە ثۇ ئىجتىّبئىٌ 

خىتبثي ثەظ « ئي ئىّبْ ئېَتمبٔالر! » ِۇٔبضىۋەتٍەردە رىئبٍە لىٍىػمب تېگىػٍىه پرىٕطىپالردۇر. 
ئبضبضىذا  غبْ ثۇ ضۈرە، ثبغتىٓ ئبٍبغ ئبدىّگەرچىٍىه ِۇٔبضىۋەتٍىرىىٍٕېئ تىٍغبلېتىُ 
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ئەخالق ھەلمىذە  –لبراغالر ۋە ئەدەپ  –غەوىٍٍۀگەْ ئەخاللي ۋە ھېططي لىّّەت 
 توختىٍىذۇ. 

ئەخالق  –ۋەھىٌ، ضۈرىذە ئەڭ ثبغتب ئبٌالھ رەضۇٌي ثىٍەْ ضبھبثىٍەر ئبرىطىذىىي ئەدەپ 
 ھەلمىذە توختبٌغبْ:

 ٕىڭىٔىڭ ئەٌچىطئۇۋە ( هللا دە ھېچمبٔذاق ثىر ئىع ۋە ضۆز ) ّىٍٕەر! ضىٍەرۇئئي ِ»   
 (. 1« ) غب ئۆتّەڭالر! ئبٌذى

 –ۋەھىٌ ثۇ ئەدەثٕي تەلۋأىڭ ثىر پبرچىطي ضۈپىتىذە تىٍغب ئبٌىذۇ. دېّەوىي، ئەدەپ 
ئەخاللتىٓ ئىجبرەت  –ئەخالق لبئىذىٍىرىّۇ تەلۋأىڭ ثىر پبرچىطي. ٍۀي، تەلۋأىڭ ئەدەپ 

ئەخالق  –تەٌىّبتىٕي پەلەت ئەدەپ «  ئبٌذىغب ئۆتّەڭالر» ٍۀە ثىر تەرىپىّۇ ثبر. ئبٍەتتىىي 
ضبھەضىگىال خبضالغتۇرىۋاٌغىٍي ثوٌّبٍذۇ. ثۇ ئەِىرٔىڭ ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ دائىرىطي ٔبھبٍىتي 
وەڭ. ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ ئەٌچىطىٕىڭ ئبٌذىغب ئۆتۈظ ھەددىذىٓ ئبغمبٍٔىمتۇر. ثۇ ٔولتىذىٓ 

 . دېّەوتە« ئي ِۇئّىٍٕەر! ھەددىڭالرٔي ثىٍىڭالر! » ئبٍەت 
ھەددىٕي ثىٍگۈچىٍەر ئۆزىٕي ثىٍگۀٍەردۇر. ئۇٔذالتب ثۇ ئەِىرٔي ٍەر ٍۈزىٕىڭ ئەڭ لەدىّىي 

 غەوٍىذە چۈغۈٔۈظ وېرەن.« ئۆزەڭٕي ثىً! » ٍېسىك غەوٍىذىىي ھېىّىتي ثوٌغبْ 
ضۈرە رەضۇٌۇٌالھ ئۈضتىذىٓ ھبٍبتٕىڭ پەرلٍىك ضبھەٌىرىذە ئۇٔىڭ ِىراضىغب ۋارىطٍىك 

 (. 5 – 1رِەت وۆرضىتىػٕي تەۋضىَە لىٍىذۇ ) لىٍغبٔالرغب لبرىتب ھۆ
ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئىطالَ جبِبئىتىٕي غەوىٍٍۀذۈرگۈچي غەخطىٍەر ئبرىطىذىىي   

ِۇٔبضىۋەتٍەر ھەلمىذە توختىٍىذۇ. ٍبٌغبْ خەۋەر پەٍذا لىٍغبْ ۋە ٍەتىۈزگۀٍەرٔي، ئىطالَ 
بضىغب زىَبْ ٍەتىۈزگۈچي ثىرىگە ثوٌغبْ ئىػۀچ ئۈضتىگە لۇرۇٌغبْ ئبض –جبِبئىتىٕىڭ ثىر 

ئۇٔطۇر ضۈپىتىذە وۆرضىتىذۇ. ثۇ ٔولتىذا ِەٌۇِبت / خەۋەر ھەلمىذە ئەڭ ٍبخػي پرىٕطىپىٕي 
 ئەضٍىتىپ ئۆتىذۇ:

ا َعَلى مَ  يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَػَتبَػيػَُّنوا َأْف ُتِصيُبوا قَػْوًما ِِبََهاَلٍة فَػُتْصِبُحوا
 فَػَعْلُتْم نَاِدِمنيَ 

ئبدەَ ثىرەر خەۋەر ئېٍىپ  / ِەضئۇٌىَەتطىس ّىٍٕەر! ئەگەر ضىٍەرگە ثىر پبضىكۇئئي ِ» 
وەٌطە، )ئىػٕىڭ ھەلىمىتىٕي( ثىٍّەضتىٓ ثىرەر لەۋِٕي رۀجىتىپ لوٍۇپ، لىٍّىػىڭالرغب 

 (. 6 « ) پۇغبٍّبْ لىٍىپ لبٌّبضٍىمىڭالر ئۈچۈْ، )ئۇ خەۋەرٔي( ئېٕىمالپ وۆرۈڭالر
ثۇ خىً ِەضٍىٍەر لبرىتب ئېٍىٕىذىغبْ ئەڭ ٍبخػي تەدثىر ئىّبْ لېرىٕذاغٍىمىذۇر. 
ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئۆزئبرا ئىختىالپي ثىر ٍبلتب تۇرضۇْ، تولۇٔۇغۇپ لېٍىػىّۇ ئېھتىّبٌذىٓ ٍىراق 

(. ثۇ ۋەھىَٕىڭ ھبٍبتٕىڭ رىئبٌٍىمٕي ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍّىغبٍٔىمي ۋە  9ئەِەش ) 
ثۇ رىئبٌٍىك ئبضبضىذا غەوىٍٍۀذۈرۈگۀٍىىىذۇر. ِبٔب ِۇغۇٔذاق ئەھۋاٌذا لبٔذاق پرىٕطىپالرٔي 

لىٍىع وېرەوٍىىي ھەلمىذە ٍوٌَورۇق ثېرىذۇ. ئەِّب ھەِّىذىٓ ِۇھىُ ثوٌغبْ ثىر ٔولتىٕي 
 تەوىتٍەٍذۇ: 

َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوةٌ   ِإٔمَّ

 (. 10« )  ّىٍٕەر ھەلىمەتەْ )دىٕذا( لېرىٕذاغالردۇرۇئِ» 
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ثىٍەْ ئېَتىذۇوي، وىػىگە خۇددى  خىتبةئبٍەت ثۇ ئبددى پرىٕطىپٕي غۇٔذاق وۈچٍۈن 
 لېرىٕذاظ ثوٌغبْ ۋالتىڭالردا ئبٔذىٓ ِۇئّىٓ ثوٌغبْ ثوٌىطىٍەر دېگۀذەن تۇٍغۇ ثېرىذۇ.

 ِۇضۇٌّبْ لېرىٕذاظ ثوالٌىغىٕىچىٍىه ِۇئّىٓ ثوٌىذۇ...
خبٌىّبً  –ْ، ئۆزٌىرى خبالپ ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئىّبٍٔىرى لېرىٕذاظ ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈ

 لېرىٕذاظ ثوٌۇغمب ِەججۇردۇر...
 ئىّبٕٔىڭ ئىّبْ ثىٍەْ لېرىٕذاظ ثوٌىػي، ِۇئّىٍٕەرٔي لېرىٕذاظ لىٍىذۇ... 

ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ لېرىٕذاغٕىڭ لېرىٕذاظ ئۈضتىذىىي ِەضئۇٌىَىتي تىٍغب ئېٍىٕىذۇ: 
ثىرضي. ِۇئّىٕٕىڭ ِۇئّىٕٕي لېرىٕذاغٍىرىٕىڭ ئبرىطىٕي تۈزەپ لوٍۇظ، ثۇ ِەضئۇٌىَەتتىٓ 

(.  11ِەضخىرە لىٍىپ، خور وۆرِەضٍىىي لېرىٕذاغٍىك ِەضئۇٌىَىتىٕىڭ ثىر پبرچىطىذۇر ) 
ِۇئّىٕٕىڭ ِۇئّىٓ ھەلمىذە ٍبِبْ گۇِبْ ) ضۇئىساْ (دىٓ ٍىراق تۇرىػي، ئەٍىپٍىرىٕي 

(. ثۇ  12 ئىسدىّەضٍىىي ۋە غەٍۋەت لىٍّبضٍىمي، لېرىٕذاغٍىك ثۇرچىٕىڭ ثىر پبرچىطىذۇر )
ئبٍەت غەٍۋەتٕي ِۀىۋىٌ ٍبۋاٍىٍىك ) ٍىرىتمۇچي ( ضۈپىتىذە لوثۇي لىٍىذۇ. ثۇ ٍەردە ھەلىمٌ 
ِۀىذە، غەٍۋەت لىٍغۇچىٕىڭ غەٍۋىتىٕي لىٍغۇچىذىٓ ثىر پبرچە گۆغٕي ٍېَىػي ٔەزەردە 
 تۇتۇٌّىغبْ. ئەضٍىذە غەٍۋەتتە ھەلىمىٌ زىَبْ تبرتمۇچي غەٍۋىتي لىٍىٕغۇچي ئەِەش، ثەٌىي
غەٍۋەت لىٍغۇچىذۇر. غەٍۋەت لىٍىٕغبٔذا، گەرچە غەٍۋىتي لىٍىٕغۇچي ٔەخ ِەٍذأذا ثوٌّىطىّۇ، 
ئۇ ضورۇٔذا ئبٌالھ ثبردۇر. ٌېىىٓ غەٍۋەت لىٍغۇچي ئبٌالھ ٔىڭ ھبزىر ۋە ٔبزىر ئىىۀٍىىىذىٓ 
 ئىجبرەت ھەلىمەتٕي ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍىع گۇٔبھىٕي ضبدىر لىٍىپ، غەٍۋەتتىّٕۇ چوڭ ثوٌغبْ

 گۇٔبھٕي ئۆتىۈزگەْ ثوٌىذۇ.
پىرىٕطىپي چىمىع ٔولتىطي لىٍىٕىپ، ضۆز تېخىّۇ وەڭ دائىرىذىىي « ئىّبْ لېرىٕذاغٍىمي » 

غب وېٍىپ توختبٍذۇ. ِبٔب ثۇ پرىٕطىپ تۆۋۀذىىي ئبٍەتتە تىٍغب «ئىٕطبْ لېرىٕذاغٍىمي » 
 ئېٍىٕغبْ:

بھىذا ئەڭ ھۆرِەتٍىه ٔىڭ دەرگهللا ثوٌغبٍٔىرىڭالر ِەضئۇٌىَەتچبْ ھەلىمەتەْ ئەڭ » 
 هللاٍۀي وىػىٍەرٔىڭ ثىر ـ ثىرىذىٓ ئبرتۇق ثوٌۇغي ٔەضەة ثىٍەْ ئەِەش،  ھېطبثٍىٕىطىٍەر )

 (. 13« )  ( ثىٍەْ ثوٌىذۇ ئبٌذىذىىي ِەضئۇٌىَەت تۇٍغۇضي 
تەلۋا، ثىردىٕجىر ئۈضتۈٍٔىه ئۆٌچىّىذۇر. تەلۋا / ِەضئۇٌىَەت تۇٍغۇضىذىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق 

ىّي ٍولتۇر. تەلۋادىٓ ثبغمب ھەر لبٔذاق ثىر ئۈضتۈٍٔىه ئۆٌچىّي لوٍۇظ، ئۈضتۈٍٔىه ئۆٌچ
دېگەْ. « وىّىي ئەضەثىَەتىە تەرغىپ لىٍطب، ئۇ ثىسدىٓ ئەِەش » ئەضەثىَەتتۇر. رەضۇٌۇٌالھ 

تەلۋأىڭ ئۈضتۈٍٔىه ئۆٌچىّي ثوٌىػي، تەلۋادار وىػىٕىڭ ئۆزىٕي ثبغمىالردىٓ ئۈضتۈْ دەپ 
ېّىطىّۇ، تەلۋا ئۆزىگە ثبغمىالردىٓ ئۈضتۈٍٔىه ثەرِەضٍىىتۇر. لبرىػىٕي ثىٍذۈرِەٍذۇ. د

وەِتەرٌىه، تەلۋأىڭ ٍۀە ثىر تەرىپىذۇر. وىچىه پېئىً ثوٌۇظ تەلۋأىڭ ثىر ئبِىٍىذۇر. وىجىر 
 ۋە ھبوبۋۇرٌۇق تەلۋأىڭ ئۆٌۈِىذۇر.

ر ضۈرىذە، ئېغىسدىىي ئىّبْ ثىٍەْ، ئىطپبتالٔغبْ ئىّبْ ئبرىطىذىىي پەرق تبرىخىٌ ثى
ئۆرٔەن ثىٍەْ وۆرضىتىپ ئۆتۈٌگەْ. ٍۀي، ئىّبٔي ثوغىسىذىٓ تۆۋۀگە ئۆتّىگەْ ثەدەۋىٍَەر 

(. ثۇٔىڭذىٓ ئىّبٕٔىڭ ئىچىي دۇَٔبدىىي ئىطالَ، ئىطالِٕىڭ تبغمي  14ِىطبي لىٍىٕغبْ ) 
دۇَٔبدىىي ئىّبْ ئىىۀٍىىي ِەٌۇَ ثوٌىذۇ. ئىّبْ لەٌجٕىڭ ئەِەٌىذۇر، ئەِەي ئورگبٔالرٔىڭ 

 ذۇر. ثۇ ٔولتىذا ھەلىمىٌ ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئېٕىمٍىّىطي تىٍغب ئېٍىٕىپ ِۇٔذاق دېَىٍگەْ:   ئىّبٔى
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َا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن َآَمُنوا بِاللَِّو َوَرُسولِِو ُّتَّ َلَْ يَػْرتَابُوا َوَجاَىُدوا بَِأْمَواْلِِْم َوأَنْػُفسِ  ِهْم ٓت َسِبيِل ِإٔمَّ
 ُقوفَ اللَِّو أُولَِئَك ُىُم الصَّادِ 

ئىّبْ وەٌتۈرگەْ، ئبٔذىٓ   رەضۇٌىغبلب ۋە ئۇٔىڭ هللا ا ّىٍٕەرۇئغۈثھىطىسوي، )ھەلىمٌ( ِ» 
ٔىڭ ٍوٌىذا جىھبد لىٍغبٔالردۇر، ئۀە هللا غەن وەٌتۈرِىگەْ، ِبٌٍىرى ثىٍەْ، جبٍٔىرى ثىٍەْ 

 (. 15)  « غۇالر )ئىّبْ دەۋاضىذا( راضتچىٍالردۇر
جەھەتتىٓ ثىر ثۀذە ضبدىر لىٍىذىغبْ ئەڭ چوڭ ئبٌالھ لب دىٓ ئۈگەتّەوچي ثوٌۇظ، ھەر 

 تەرثىَەضىسٌىىتىٓ ثىرضىذۇر:
 ئېَتمىٕىي: » 

 (.  16«  ) ضىٍەر ئبٌالھ لب دىٕىڭالرٔي ئۆگەتّەوچىّۇ؟ 
لۇرئبٔغب ئبضبضالٔغبٔذا، ئىّبْ ۋە تەضٍىّىَەت، وىػىٕىڭ ئبٌالھ لب ئەِەش، ئۆزىگە لىٍغبْ 

ػىّىسٔي خۇددى ئبٌالھ لب لىٍىٕغبْ ئىٍتىپبتتەن لبراظ، ئەڭ چوڭ ٍبخػىٍىمىذۇر. ِۇضۇٌّبْ ثوٌى
ِۇضۇٌّبْ ثوٌّىغبٍٔىمىّىسٔىڭ ئىپبدىطىذۇر. چۈٔىي ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇظ، ئبٌالھ لب غەرتطىس 
تەضٍىُ ثوٌۇغتۇر. ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغٕي ئبٌالھ لب لىٍىٕغبْ ثىر ئىٍتىپبتتەن وۆرگۈچي، ئۆزىٕي 

ىذۇ. ھبٌجۇوي، ئبٌالھ ئۈچۈْ ۋازوەچىىٍي ۋازوەچىىٍي ثوٌّبٍذىغبْ دەپ لبرىغبْ ثوٌ
ثوٌّبٍذىغبْ ٔەرضە ٍولتۇر، ئەِّب ثۀذە ھەرگىسِۇ ئبٌالھ تىٓ ۋازوېچەٌّەٍذۇ. لۇرئبْ ثۇ 

  ھەلىمەتٕي ئۆز ئبغسى ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍطۇْ:

نُّ َعَلْيُكْم أَْف َىَداُكْم ِلْْلِٙمَاِف َٙمُنُّوَف َعَلْيَك َأْف َأْسَلُموا ُقْل ََل ََتُنُّوا َعَليَّ ِإْسََّلَمُكْم َبِل اللَُّو ٙمَُ 
 ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 

 :)ئۇالرغب( .ئۇالر ضبڭب ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىٕي ِىٕٕەت لىٍىذۇ
ّىٓ( ۇئئەگەر ضىٍەر راضت )ِضىٍەر ِبڭب ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىڭالرٔي ِىٕٕەت لىٍّبڭالر،  »

 (. 17)  دېگىٓ«  ىلىٍىذ ەرگە ئىٍتىپبتىپ ضىٍرٔي ئىّبٔغب ھىذاٍەت لىٍضىٍەهللا ، ثوٌطبڭالر
 
 

 تەھرىُ ضۈرىطي

 
ئىطّي « تەھرىُ » ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ « ھبراَ لىٍىع، ھبراَ دەپ ثىٍىع » ضۈرىگە 

 ثىرىٕچي ئبٍەتىە ئبضبضەْ لوٍۇٌغبْ:
ئي ٔەثي! ٔېّە ئۈچۈْ ئبٌالھ ضبڭب ھبالي لىٍغبْ ٔەرضىٕي ئبٍبٌٍىرىڭٕىڭ رازىٍىمىٕي » 

ىطىذىٓ ھبراَ لىٍىطەْ؟ ئبٌالھ ٔبھبٍىتي ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر، ٔبھبٍىتي تىٍەظ ٍۈز
 (.  1« ) ِېھرىجبٔذۇر 

رەضۇٌۇٌالھ ثوٌۇپ، ثۇ « ھبراَ دەپ ثىٍگۈچي » ئبٍەتتىٓ ِەٌۇَ ثوٌغبٔذەن ھبالٌٕي 
 ضەۋەپتىٓ رەثجي ئۇٔىڭغب ئبزار تۈضىٕي ئبٌغبْ ثىر ئبگبھالٔذۇرۇظ ثەرگۀىذى. 
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ٔەثي » تۀجىرىٕي تەغىىً لىٍىذىغبْ ثىرىٕچي ثۆٌىىي ضەۋەثىذىٓ ضۈرە، ضۈرىٕىڭ ئۈچ
دەپ ئبتبٌغبْ. چۈٔىي ضۈرىٕىڭ ئبٌذىٕمي ئۈچتۀجىر لىطّي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ « ضۈرىطي 

ئي ٔەثي! » ئبٍەتتىىي  – 9ۋە  – 1وىػىٍىىىٕي غەوىٍٍۀذۈرِەوتە. ثۇٔىڭ ئەڭ ٍبرلىٓ دەٌىٍي 
 لىٍىٕىػىذۇر.  خىتبة غەوٍىذە ثىۋاضتە ھبٌذا رەضۇٌۇٌالھمب« 

 دەپّۇ ئبتبٌغبْ.« ِۇتەھبررىُ » ضۈرە 
ضۈرە، ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبْ ئبخىرلي ضۈرىٍەردىٓ ثىرى ثوٌۇپ، ضۈرىٕي تەغىىً لىٍغبْ 
ئۈچ ثۆٌەن ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ثىر پۈتۈٍٔۈوىە ئىگە ثوٌغبٍٔىمتىٓ، پەرلٍىك زاِبٔالردا ٔبزىً 

ا ئەِەش. ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ۋالتىٕي ئېٕىك غەوىٍذە ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي لبراغالر توغر
 ئوتتۇرىغب لوٍۇظ تەش.

(  2« ) ئبٌالھ ضىٍەرگە ) وەففبرەت ( ثىٍەْ لەضىّىڭالردىٓ چىمىػٕي ثىٍذۈرگۀىذى » 
ئبٍەتٕي ئىّب لىٍىۋاتمبٍٔىمي ٔەزەرگە ئېٍىٕغبٔذا، ضۈرىٕىڭ ِبئىذە  – 89ئبٍىتىٕىڭ، ِبئىذە 

ىً ثوٌغبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌّبلتب. تۇٔجي تەرتىپٍەرٔىڭ ھەِّىطىذە ضۈرىطىذىٓ وېَىٓ ٔبز
ٍىٍىغب توغرا  – 9ٍبوي  8ھۇجۇرات ضۈرىطىٕىڭ ئبرلىطىغب تىسىٍغبْ. ثۇ تەخّىٕەْ ھىجرەتٕىڭ 

 وېٍىذۇ. ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه رىۋاٍەتٍەرِۇ ثۇ تبرىخٕي توغرىالٍذۇ.
پٍىرىذە ضۈرىٕىڭ تەغبثۇْ ضۈرىطىٕىڭ ئبٌذىغب ھەزرىتي ئوضّبْ ۋە ئىجٓ ئبثجبش تەرتى

تىسىٍىػي ِۇۋاپىك ئەِەضتەن تۇرىذۇ. چۈٔىي تەغبثۇْ ضۈرىطي ِەزوۇر ضۈرىذىٓ خېٍي ثۇرۇْ 
تەۋثە ضۈرىطي ئبرىطىذا ٍەر  –ٔبزىً ثوٌغبْ. ثىسٔىڭ ئىساھبتٍىك تەرتىۋىّىسدە ھۇجۇرات 

 ئبٌّبلتب.   
ب لىٍىع ثوٌۇپ، ضۈرىذە رەضۇٌۇٌالھمب ئۆزىٕىڭ ضۈرىٕىڭ ِەلطىتي ئۆرٔەن ئىٕطبْ تىپي ثەرپ

ھەرىىىتىٕىڭ ئىالھىٌ  –ِىططَؤي / روٌي ئەضٍىتىٍىذۇ. ثۇ ِىططَوْ ئبرلىٍىك ثبرٌىك ئىع 
(. رەضۇٌۇٌالھ ئبٌغبْ ثۇ خىً  2 – 1ٔبزارەت ئبضتىذا ئىىۀٍىىي تەوىتٍىٕىذۇ ) 

ىٍىه ئۆتىۀٍىىي ِۀىطىٕي ئبگبھالٔذۇرۇغالر، لبٌغبْ ئۆِرىٕىڭ ئىالھىٌ ٔبزارەتتىٓ غەٌج
چۈغۀچىطي، تبراٍتمىٍي ثوٌىذىغبْ ئەڭ ٍۇلىرى « غەخطي ھبٍبت » ثىٍذۈرىذۇ. ضۈرىذە 

ضەۋىَىذە وىچىىٍىتىٍگەْ. لۇرئبٔغب رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لوي تىمّىغبٍٔىمىغب دەٌىً ضۈپىتىذە تەھرىُ 
ٍوغۇرۇْ  –ىٌ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەخپ» ئبٍەتٍەر ٍېتەرٌىىتۇر. ثۇ  – 37ۋە ئەھساپ  3 – 1

 دېگۀٍىىتۇر. « ئىػٍىرى ٍوق 
دائىرىطي « ئۆرٔەن ثەرپب لىٍىع » ئبٌالھ، رەضۇٌۇٌالھ ئۈضتىذىٓ ئۇٔىڭ ئەڭ ٍېمىٍٕىرىٕىّۇ 

( ثوٌۇپ، ٔەثىٕىڭ ئبٍبٌٍىرىٕىڭ ئبدەتتىىي ئبٍبٌالردەن ِۇئبِىٍىذە  4 – 3ئىچىگە ئبٌغبْ ) 
لتىغب وەٌگۀذە ھەر دەۋرٔىڭ ِۇئّىٍٕىرىگە (. ضۆز ثۇ ٔو 5ثوالٌّبٍذىغبٍٔىمي تەوىتٍۀگەْ ) 

ئوِۇِىٌ ثىر چبلىرىك لىٍىٕىذۇ. ثۇ چبلىرىك، ئبئىٍىٕىڭ ِەروىسى ثوٌغبْ ئۆٍٍەرٔي جەھۀٕەَ 
 ئەِەش، جۀٕەتٕىڭ ثىر تبرِىمىغب ئبٍالٔذۇرۇظ چبلىرىمىذۇر:    

 َوقُوُدَىا النَّاُس َواْلَِْجارَةُ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا قُوا أَنْػُفَسُكْم َوأَْىِليُكْم نَارًا 
 بْ ۋە تبغالر ٍېمىٍغۇ ثوٌىذىغبّْىٍٕەر! ئۆزۈڭالرٔي ۋە ثبال ـ چبلبڭالرٔي ئىٕطۇئئي ِ» 

 (. 6! « ) دوزاختىٓ ضبلالڭالر
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ھەلىمىٌ ٍبخػي، ٍبتمبْ ٍبخػي ئەِەش، ثەٌىي ٍبِبٍٔىك ثىٍەْ ئبوتىپ وۆرەظ لىٍغبْ 
لىٍىپ، ئۇٔي ئبوتىپ  خىتبةۇٌۇٌالھمب ثىۋاضتە ھبٌذا ٍبخػىالردۇر. ثۇ ضەۋەپتىٓ ضۈرە رەض

 (. 9ٍبخػىالردىٓ ثوٌۇغمب ثۇٍرىَذۇ ) 
ئىجرەتي » ضۈرىذە ھەزرىتي ٔۇھ ۋە ھەزرىتي ٌۇتتىٓ ئىجبرەت ئىىىي رەضۇٌٕىڭ ئبٍبٌٍىرى 

ٍبخػي وىػىٕىڭ ٍېمىٕي » ( ثوٌۇپ، ثۇ ئبرلىٍىك  10ضۈپىتىذە تىٍغب ئېٍىپ ئۆتۈٌگەْ ) « ئبٌەَ 
دېَىٍّەوتە. غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە ثۇ، ئبٍبٌي « ظ، ٍبخػي ثوٌغبٍٔىمىٕىڭ وبپبٌىتي ئەِەش ثوٌۇ

ضەۋەثىذىٓ ثىتەٌەً ثوٌغبْ ھەر دەۋرٔىڭ ِۇئّىٓ ئەرٌىرىگە ثىر تەضەٌٍىَذۇر. ئۆتّۈغتىٓ 
ثۈگۈٔگىچە وەٌگەْ ٍبخػي ئۆرٔەوٍەر، ئبوتىپ وۆرەغٕىڭ ٍبرلىٓ ئۈٌگىٍىرى ثوٌۇپ 

ِۇئّىٓ ئبٍبٌي ئبضَە ۋە ھەزرىتي ِەرٍەَ ھەر دەۋرٔىڭ ِۇئّىٓ  وەٌگۀىذى. پىرئەۋٕٔىڭ
ضۈپىتىذە ئۈٌگە لىٍىپ وۆرضىتىٍگەْ. ئبضَە ئۆرٔىىىّۇ « ِىطبٌي ِۇئّىٕە » خبٔىٍّىرىغب 

ٍوٌذىػي ضەۋەثىذىٓ ثىتەٌەً ثوٌۇپ لبٌغبْ ھەر دەۋرٔىڭ ِۇئّىٓ خبٔىٍّىرى ئۈچۈْ ثىر 
 (.  12 – 11تەضەٌٍىَذۇر ) 

 
 

 يتەۋثە ضۈرىط

 
ئۆزرىطىس تۇرۇپ تەثۇن غبزىتىغب لبتٕبغّىغبْ ئۈچ وىػىٕىڭ چىٓ دىٍذىٓ لىٍغبْ تەۋثىٍىرى 

 ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ.« تەۋثە » ( ثۆٌەوىە ئبضبضەْ، ضۈرە  118 – 102ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ) 
ئىجٓ ئبثجبش ثۇ ضۈرىٕي ِەزوۇر ئىطىُ ثىٍەْ ئبتىغبْ، تىرِىسى ضۇٔەْ ئىطىٍّىه ھەدىص 

 ضۈرىٕي ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ ئبتىغبْ.  توپٍىّىذا
ثوٌۇپ، ضۈرىٕىڭ وىرىع « ثەرائە » ضۈرىٕىڭ وەڭ تبرلبٌغبْ ئىطّىذىٓ ٍۀە ثىرضي 

ثىرضىذىٓ ِۇٔبضىۋەتٕي ئۈزگۀٍىىٕي ئېالْ لىٍىع، » لىطّىٕي تەغىىً لىٍغبْ ثەرائە، 
 ِۀىطىٕي ثىٍذۈرىذۇ. « جبوبرالظ 

لىٍىٕغبْ رىۋاٍەتٍەردىّۇ ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ  زەٍذ ثىٓ ضبثىت ۋە ئەثۇ ھۇرەٍرەدىٓ ٔەلىً
(. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، ثۇخبرى ضەھىھىذە ضۈرىگە ثۇ  1347/  10ئبتبٌغبْ ) ثۇخبرى، ضبالت، 

 ئىطىُ ثىٍەْ ئبٍرىُ ِبۋزۇ ئبچمبْ. 
دەضٍەپىي ِەزگىٍٍەردە ثەرائە ئىطّىٕىڭ، تەۋثە ئىطّىگە لبرىغبٔذا وەڭ دائىرىذە 

ۇِىىٓ. چۈٔىي خېٍي وۆپ تەپطىر ِۀجەٌىرىذە ثۇ ضۈرە ثەرائە ئىػٍىتىٍگۀٍىىىٕي ئېَتىع ِ
ئىطّي ثىٍەْ تىٍغب ئېٍىٕغبْ. تەۋثە ئىطّي وۈٔىّىسدە وەڭ دائىرىذە ئىػٍىتىٍىػىە ثبغالٔغبْ 
ۋە ثۇ ئىطُ ثىٍەْ ِەغھۇر ثوٌغبْ. ثىراق ھبزىرِۇ ثەزى جبٍالردا ثۇ ضۈرە ثەرائە ئىطّي ثىٍەْ 

ھبثالرٔىڭ ِۇٔذەرىجىطىذە ۋە ثەزى ئەضەرٌەردە ھەر ئىىىي ئىطىُ ئبتبٌّبلتب. ثۇ ضەۋەپتىٓ ِۇض
 ثىٍەْ ئبتبٌّبلتب، ھەتتب ثەزىذە ثۇ ئىىىي ئىطىُ ثىرٌىىتە تىٍغب ئېٍىّٕبلتب. 

ضۈرە تۇٔجي ٔەضىً تەرىپىذىٓ ھەرخىً پەرلٍىك ئىطىُ ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ٍۀي، ٔىفبق ۋە 
« ِۇلبغمىػە » دېگۀٍىىي ئۈچۈْ « تبخە » ي غىېرىه ئىٍٍىتىذىٓ لۇتمبزغبٍٔىمي ۋە وبپىرالرٔ

) وبفىرۇْ ثىٍەْ ثىرٌىىتە ( ئىطّي ثىٍەْ ئبتبٌغبْ. ِۇٔبپىمالر ضەۋەپ ثوٌغبْ ۋەلۀي 
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؛ وبپىرالرٔي جبزاالظ ھەلمىذە توختبٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ «فبدىھب » ئوتتۇرىغب چىمبرغبٍٔىمي ئۈچۈْ 
» دىٍىذىىىٕي ئبغىبرىٍىغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئىطّي ثىٍۀّۇ ئبتبٌغبْ. ِۇغرىىالرٔىڭ « ئبزاة » 

ثەغىرضىٕي وۆرضىتىپ ثەرگۀٍىىي  –؛ ئىىىي ٍۈزٌىّىچىٍەرٔىڭ ھەلىمىٌ ئەپتي «ِۇٔەوىىرا 
؛ ٔىفبق ئەھٍىٕىڭ ئىچىي دۇَٔبضىٕي ئبغىبرالٍذىغبْ ِۀىۋىٌ ئبٔبٌىس «ثەھۇش » ئۈچۈْ 

رٔىڭ ضىرٌىرىٕي ؛ ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، ِۇٔبپىمال«ھبفىرا » ئېٍىپ ثبرغبٍٔىمي ئۈچۈْ 
؛ ِۇغرىىالرٔىڭ ھبوىّىَىتىگە خبتىّە ثەرگۀٍىىي «ِۇثب غىرا » ٍېَىۋەتىۀٍىىي ئۈچۈْ 

ئىطّي ثىٍۀّۇ ئبتبٌغبْ. ثۇالرٔي ٔەزەرگە ئبٌغبٔذا، ضۈرىٕىڭ ئؤغب « ِۇدەِذەِە » ئۈچۈْ 
 ٍېمىٓ ئىطّي ثبرٌىمي ِەٌۇَ ثوٌّبلتب. 

ەثۇ ئەٍَۇة ئەي ئۀطبرىذىٓ ٔەلىً ئىطّي، ِەغھۇر ضبھبثە ئ« ثەھۇش » ضۈرىٕىڭ 
 ئىطٍّىرى ئىجٓ ئبثجبضتىٓ ٔەلىً لىٍىٕغبْ.« فبدىھب ۋە ِۇثب غىرا » لىٍىٕىذۇ. 

تەۋثە ضۈرىطىٕىڭ ِەدىٕىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذە غۈثھە ٍوق. ثەزى ئبٍەتٍەرٔىڭ 
وٍۇٌغبْ ِەوىىذە ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىذىىي لبراغالر، ئۀئبَ ضۈرىطىذە ئوتتۇرىغب ل

 ئۆٌچەٍِەر تەرىپىذىٓ رەت لىٍىّٕبلتب.
ثۇ ضۈرە، ئەڭ ئبخىرىذا ٔبزىً ثوٌغبْ لۇرئبْ ضۈرىطىذۇر. جبثىر ثىٓ زەٍذ ئىجٓ ئبثجبضتىٓ 
ٔەلىً لىٍغبْ تەرتىپتە ئەڭ ئبخىرىغب تىسىٍغبْ. ٌېىىٓ ثبغمب تەرتىپٍەردە ئەڭ ئبخىرلي ضۈرە 

ٔەضر؛ ئىجٓ  –ئورۇٔذا، ِبئىذە  – 113تىۋىذە ضۈپىتىذە ئورۇْ ئبٌّىغبْ. ھەزرىتي ئوضّبْ تەر
لبتبردا،  – 112ٔەضر؛ ئىّبَ جبفەر تەرتىۋىذە  –ئورۇٔذا، ِبئىذە  – 109ئبثجبش تەرتىۋىذە 

ٔەضر ضۈرىطي ئبرىطىذا ٍەر ئبٌغبْ. ثۇ تەرتىپٍەر ئىچىذە ئەڭ توغرا ثوٌغىٕي جبثىر ثىٓ  –فەتىھ 
طىذىٓ وېَىٓ لۇرئبٔذا ٔبزىً ثوٌغبْ ئەڭ زەٍذ تەرتىۋىذۇر. تەۋثە ضۈرىطي تەھرىُ ضۈرى

 ئبخىرلي ضۈرە ئۇٔۋأىغب ئىگە. 
ثۇ ضبھەدىىي ِۇتٍەق وۆپچىٍىه ضۈرە ثىر لېتىّذا ٔبزىً ثوٌغبْ دەپ لبراٍذۇ. ضۈرىٕىڭ 
ئىچىي لۇرۇٌّىطي ثۇ لبراغٕي وۈچٍۀذۈرىذۇ. ھەزرىتي ئبئىػەدىٓ ٔەلىً لىٍىٕغبْ ثىر 

ضۈرىطىٕىڭ ثىر لېتىّذىال ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېَتمبٍٔىمي  رىۋاٍەتتە، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثەرائە
ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. ثۇ رىۋاٍەتّۇ ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي ثىٍەْ ثىر پۈتۈٍٔۈوىە ئىگە. ضۈرىٕىڭ ٔبزىً 
ثوٌۇظ ِەزگىٍي ھەلمىذە، وۆپچىٍىه لوثۇي لىٍغبْ لبراغٕي ئبضبش لىٍغبْ ۋالتىّىسدا، ضۈرىٕىڭ 

( غەۋۋاي ئېَىٕىڭ ثېػي ثىٍەْ زۇٌمبئىذۀىڭ ئبخىرىذا ٔبزىً  631ٍىٍي ) ِىالدى  – 9ھىجرى 
 ثوٌۇغمب ثبغٍىغبٍٔىمىٕي ئېَتىػمب ثوٌىذۇ.   

 ثىطّىٍالھ ثىٍەْ ثبغالّٔىغبْ ثىردىٕجىر ضۈرە
تەۋثە ضۈرىطي، لۇرئبٔذا ثىطّىٍالھ ثىٍەْ ثبغالّٔىغبْ ثىردىٕجىر ضۈرىذۇر. ئىجٓ ِەضئۇد 

الٔغبٍٔىمي ھەلمىذىىي رىۋاٍەتٕي ِۇضتەضٕب دەپ لبرىطبق، ثىٍەْ ثبغ« ثىطّىٍالھ » ٔۇضخطىذا 
ثۇ لبراظ ضبھبثىٕىڭ ئورتبق لوثۇي لىٍغبْ چۈغۀچىطي ۋە ئىساھبتي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىىتۇر 

(. ثۇ ھەلتە پەرلٍىك ئىساھبتالر، لبراغالر ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ ثوٌۇپ، رازى  173، 1) ئىتىبْ، 
« ثىطّىٍالھٕىڭ ھۆوّي » ٍىغىٕچبلٍىغبْ. ثۇ لبراغالرغب  ثبرٌىك لبراغالرٔي ئبٌتە ٔولتىغب

ثۇ ھەلمىذىىي پەرلٍىك لبراغالرٔي ٍبلىٍىغبْ فىمىھ ئېمىٍّىرىٕىڭ ٔەزىرىَىٍىرىّۇ وىرگۈزۈٌگەْ ) 

 (.  ضۈرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتٍىه ثبٍبٔالرغب لبراڭ« فبتىھە » ھەلتە 
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ۈرىٕىڭ ثېػىذا ٔېّە ثۇ خىً ِەزھەثي لبراغالرٔي ثىر ٍبلمب لوٍۇپ تۇرضبق، ض
ثوٌّىغبٍٔىمىٕي ئىساھالغمب تىرىػمبْ ثبرٌىك لبراغالرٔىڭ وۆرضەتىەْ  « ثىطّىٍالھ » ئۈچۈْ

 ثىرى ثىٍەْ –ضۈرە ِەزِۇٔىٕىڭ ثىر  ( )ئۀفبي ۋە تەۋثە ئىىىي ضەۋەثي ئوخػبغتۇر:
تېرى ھەلمىذە لبراغالر، ثۇ ِۇٔبضىۋەتٕىڭ خبراوئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ ثۇ  ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌىػىذۇر.

ئۇثەً ثىٓ وبئبثمب ٔىطجەت لىٍىٕغبْ ثىر لبراغمب ئبضبضالٔغبٔذا، ئبٌذىٕمي  پەرق وۆرضەتّەوتە.
ضۈرە ثوٌغبْ ئۀفبي ضۈرىطي وېٍىػىُ لىٍىع ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌۇپ، ثۇ ضۈرە تۈزۈٌگەْ 

ٔفبي ضۈرىطىذە لبراغمب لبرىغبٔذا، ئەثىر ثبغمب  ەٍۀ وېٍىػىّٕي ثۇزۇظ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه.
تەۋثە ضۈرىطي ِۇئّىٍٕەرٔي ِۇغرىىالر  ئىّبْ ئېَتمبٔالر ئۆزئبرا ٍبردەَ لىٍىػمب چبلىرىٍغبْ،

 ثىٍەْ ضىَبضىٌ ۋە ئەخاللي ضبھەدە ِۇٔبضىۋەتٍەرٔي ئۈزۈغىە چبلىرىذۇ.
ٔېّە  ي ضۈرىطي ثىٍەْ ثەرائەت ضۈرىطىٕيئۀفب » رىۋاٍەتىە وۆرە، ئىجٓ ئبثجبضٕىڭ

رەضۇٌۇٌالھ ھەر ضۈرە » دېگەْ ضوئبٌىغب، ھەزرىتي ئوضّبْ « بْ تىسدىڭالر؟ٍ -ئۈچۈْ ٍبّٔۇ 
ثەرائە  دېذى دەپ جبۋاپ ثەرگەْ. « ٔبزىً ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ، ثۇٔي غۇ ٍەرگە تىسىڭالر

 ضۈرىطي لۇرئبٕٔىڭ ئەڭ ئبخىرىذا ٔبزىً ثوٌغبْ ضۈرىطىذۇر.
ثۇ ضۈرىٕىڭ ِەزِۇٔي ثىٍەْ  رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ ٍېرىٕي ثەٌگىٍەغتىٓ ثۇرۇْ ۋاپبت ثوٌغبْ.

ئبرلب  –غۇڭب ئىىىي ضۈرە ئبرلىّۇ  ثىرىگە ئوخػبپ وېتىذۇ. –ئۀفبي ضۈرىطىٕىڭ ِەزِۇٔي ثىر 
ئۀفبي ثىٍەْ تەۋثە  ٔېّە ئۈچۈْ » ٍۀە ئىجٓ ئبثجبضٕىڭ ھەزرىتي ئەٌذىٓ (. رازى ) تىسىٍغبْ

چۈٔىي " ثىطّىٍالھىر » ٕىڭ دەپ ضورىغبْ ضوئبٌىغب، ھەزرىتي ئەٌى« ئبرىطىذا ثىطّىٍالھ ٍوق؟ 
رەھّبٔىر رەھىُ " ئبِبٍٔىك ثېرىػتۇر، ثۇ ضۈرە دەي ئۇٔىڭ ئەوطىچە ئۇرۇظ ۋە وېٍىػىّٕي ثىىبر 

دەپ جبۋاپ ثەرگۀٍىىي ٔەلىً لىٍىٕىذۇ. ٌېىىٓ ھۇِەزە، ِۇتەففىفىٕغب « لىٍىع ھەلمىذە 
ۇضٍۇة ئوخػبظ ٔۇرغۇْ ضۈرىٕىڭ ِەزِۇْ ۋە خىتبثىٕىڭ تىً جەھەتتىٓ لبتتىك ئ

ثىٍەْ ثبغالٔغبٍٔىمي ۋە ئۇرۇغمب ثۇٍرۇٌغبْ « ثىطّىٍالھ » ئىػٍىتىٍگۀٍىىىگە لبرىّبضتىٓ 
ثىٍەْ « ثىطّىٍالھ » ئبٍەتٍەردىٓ تبرتىپ لۇرئبٔذىىي ثبغمب ئبٍەتٍەرٔي ئولۇغبٔذىّۇ 

ثبغالغٕىڭ جبئىس ئىىۀٍىىي ھەلمىذە ئبٌىّالرٔىڭ ئوخػبظ لبراغتب ئىىۀٍىىي ھەِّىگە ِەٌۇَ 

 –ئبٌۇضي (. ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، لۇرئبٔذا ٔۇرغۇْ ضۈرە ثبٍبْ لىٍغبْ تېّب جەھەتتىٓ ثىر ) 

ثىرى ثىٍەْ  –ثىرىگە ئوخػبپ لبٌىذۇ. ئىسدىگەْ ۋالىتتب، ِەزِۇْ جەھەتتىٓ ثىر 
ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ ضۈرىٍەرٔي تېپىع لېَىٓ ئەِەش. ٍۀە وېٍىپ ثۇ ئىىىي ضۈرە ئبرىطىذا 

 ەرلىٕىڭ ثبرٌىمىّۇ ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍىّٕبضٍىمي وېرەن. ٍەتتە ٍىٍٍىك زاِبْ پ
ثوٌّىغبٍٔىمي ھەلمىذە ھېچمبٔذاق « ثىطّىٍالھ » ٍۇلىرىذىىىٍەر ٔەزەردە تۇتۇٌغبٔذا، ثېػىذا 

ثبغالٔغبٍٔىمي ھەر خىً « ثىطّىٍالھطىس » ئىختىالپ ثوٌّىغبْ ثۇ ضۈرىٕىڭ، ٔېّە ئۈچۈْ 
 ۇق ثىر تېّب ضۈپىتىذە ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرىذۇ. لبراغالرٔىڭ ئوتتۇرىغب لوٍۇٌىػىغب ئوچ

تەۋثە ضۈرىطىٕىڭ پەردە ئبرلىطىذا، وؤب دۈغّۀٍىرىٕىڭ ئىجتىّبئىٌ ئورٔي لبٍتىذىٓ 
وۆزدىٓ وەچۈرۈٌگۀٍىىي ٍبتىذۇ. ھۇدەٍجىَەدە ِۇغرىه ِەوىىٍىىٍەر ثىٍەْ تۈزۈٌگەْ 

برىّبضتىٓ ئەھذىگە ۋاپب لىٍىپ تىٕچٍىك وېٍىػىّىذىٓ وېَىٓ، رەضۇٌۇٌالھ ِۇتٍەق غبٌىجىَىتىگە ل
وەٌگەْ ثوٌۇپ، ِەوىىٍىىٍەر ِۇتٍەق ِەغٍۇثىَىتىگە لبرىّبً وېٍىػىّگە خىالپ ثوٌغبْ ھەر 
خىً ھىٍَىٍەرٔي ئىػٍەتّەوتە ئىذى. ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىتتىپبلذىػي خۇزائب، ِەوىە 

ەثىذىٓ ئۇرۇغتي. ِۇغرىىٍىرىٕىڭ ئىتتىپبلذىػي ثۀي ثەور ئبٍّىمي ثىٍەْ وؤب لبْ داۋاضي ضەۋ
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خۇزائب ئىتتىپبلذىػي ثوٌغبْ ِۇئّىٍٕەردىٓ ٍبردەَ تەٌەپ لىٍذى. رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ تەٌەپىە 
لبٍتۇرغبْ ئىجبثىٌ جبۋاثي، ِەوىىٕىڭ فەتھي ۋە ھۇٔەٍىٓ غبزىتي ثىٍەْ ٔەتىجىٍۀذى. ثۇ 

ئىطالَ  ٍىٍي رەجەپ ئېَىذا تەثۇن غبزىتي ثوٌذى. – 9ھەرىىەتٕىڭ داۋاِي ضۈپىتىذە ھىجرى 
جبِبئىتىٕىڭ ھەج ئۆِىىي / وبرۋىٕي ھەزرىتي ئەثۇ ثەورٔىڭ ثبغچىٍىمىذا ھەج لىٍىۋاتمبٔىذى. 
رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ضۈرىٕىڭ ثىرىٕچي ثۆٌىىىٕىڭ ئوچۇق ئبگبھالٔذۇرۇظ ئىىۀٍىىىٕي ِۇھبتبثالرغب 
ٍەتىۈزۈظ ئۈچۈْ، ھەزرىتي ئەٌىٕي ھەج ئۆِىىىٕىڭ ئبرلىطىذىٓ ِەوىىگە ئەۋەتتي. ثۇ، 

ېڭىٍگەْ ثبرٌىك تەرەپٍەرگە، ئەگەر ئىطالَ جبِبئىتي ثىٍەْ ثىرگە ٍبغىّبلچي ثوٌطب، ٍ
ئىطالِٕىڭ ئۈضتۈٍٔىىىٕي ۋە ئىطالَ ھبوىّىَىتىٕي ئېتىراپ لىٍىع ۋە ئۇٔىڭ ثەٌگىٍىّىٍىرىگە 
رىئبٍە لىٍىع ئوٌتىّبتۇِي ئىذى. ثۇ دائىرىذە ھەج ئىجبدىتي ۋە ھەج راٍۇٔي غېرىه 

 ٔذى. ئىسٔبٌىرىذىٓ پبوال
ضۈرىٕىڭ ئبٔب تېّىطي تەۋھىذ، ئبداٌەت ۋە ئىطالَ جبِبئىتىٕىڭ ثىخەتەرٌىىي ثوٌۇپ، ضۈرە 
ئبداٌەت ثىٍەْ ثىخەتەرٌىه ٍبوي ئەخالق ثىٍەْ ثىخەتەرٌىه ئبرىطىذىىي زىً تەڭپۇڭٍىمٕىڭ 
 لبٔذاق ضبلٍىٕىذىغبٍٔىمي ھەلمىذە ٔەضىھەتٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ. ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ضۈرە، ثىر
تەرەپتىٓ ئىطالِغب لبرغي ئۇرۇظ ئېالْ لىٍغبْ ِۇغرىىالرغب لبتتىك ئبگبھالٔذۇرۇظ، ٍۀە ثىر 
تەرەپتىٓ ِۇئّىٍٕەرگە ِۇٔبضىۋەتٕي ئۈزۈظ ھەلمىذە ثېرىٍگەْ تەٌىّبتالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ 

 ئبٍەتٍەر ثىٍەْ ضۆز ثبغالٍذۇ:   

( َفِسيُحوا ٓت اْْلَْرِض أَْربَػَعَة 1َعاَىْدُُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ) بَػَراَءٌة ِمَن اللَِّو َوَرُسولِِو ِإََّل الَِّذينَ 
( َوأََذاٌف ِمَن اللَِّو َوَرُسولِِو ِإََّل 2َأْشُهٍر َواْعَلُموا أَنَُّكْم َغيػُْر ُمْعِجزِي اللَِّو َوَأفَّ اللََّو ُُمْزِي اْلَكاِفرِيَن )

ٌر َلُكْم َوِإْف النَّاِس يَػْوـَ اْلَْجّْ اْْلَْكَِبِ َأفَّ ال لََّو بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َوَرُسولُُو فَِإْف تُػْبُتْم فَػُهَو َخيػْ
ُر ُمْعِجزِي اللَِّو َوَبشِّْر الَِّذيَن َكَفُروا بَِعَذاٍب أَلِيٍم ) ( ِإَلَّ الَِّذيَن َعاَىْدُُتْ 3تَػَولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَنَُّكْم َغيػْ

ِِِْم  ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ُّتَّ  َلَْ يَػنػُْقُصوُكْم َشْيًئا وَلَْ ُيظَاِىُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا فََأَتُّوا ِإلَْيِهْم َعْهَدُىْم ِإََّل ُمدَّ
 (4ِإفَّ اللََّو ٗمُِبُّ اْلُمتَِّقنَي )

تۈزۈغىەْ ِۇغرىىالرغب لبراتمبْ ئبدا ـ جۇدا  وېٍىػىُىٕىڭ ئەٌچىطۋە ئۇٔىڭ ( هللا  ثۇ )» 
(  ِۇغرىىالر! ئەھذىٕبِە تۈزۈغىەْ ئي ( ئېالٔىذۇر. ) ھىذىٕي ثىىبر لىٍىعٍۀي ِۇئب ثوٌۇظ )

( دىٓ  ٔىڭ ئبزاثي هللا )( تۆت ئبً ٍۈرۈڭالر، ثىٍىڭالروي، ضىٍەر  خبٌىغىٕىڭالرچە ٍەر ٍۈزىذە )
وۇپۇردا چىڭ تۇرغۇچي ۋە وېٍىػىّگە خىَبٔەت ( هللا  ثىٍىڭالروي لېچىپ لۇتۇالٌّبٍطىٍەر، )

تەرىپىذىٓ وىػىٍەرگە  رەضۇٌيۋە ئۇٔىڭ هللا ( چوڭ ھەج وۈٔىذە  ثۇ . )ىذۇٍخبر لى لىٍغۇچىالرٔي
رەضۇٌي ئبٌالھ لب خبش ثوٌغبْ ضۈپەت ۋە ئۇٔىڭ هللا چىمىرىٍغبْ ئېالٔذۇروي، 

دىٓ ئبدا ـ جۇدادۇر. ئەگەر ( ِۇغرىىالرثەرگۈچىٍەر )  ) ئبالھىذىٍىه (ٔي ئۇٔىڭذىٓ غەٍرىگە
(  گۇِراھٍىمتب وېتىۋېرىػتىٓ طبڭالر، ثۇ ضىٍەرگە )( تەۋثە لىٍ وۇفرىذىٓ )ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ 

( دىٓ لېچىپ  ٔىڭ ئبزاثي هللا )ٍۈز ئۆرۈضەڭالر، ثىٍىڭالروي،  چبلىرىمتىٍٓبخػىذۇر، ئەگەر 
 لۇتۇالٌّبٍطىٍەر. 
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لبتتىك ئبزاة ثىٍەْ ثېػبرەت ثەرگىٓ. ئەِّب  وۇپۇر ۋە خىَبٔە لىٍىػتب چىڭ تۇرغبٔالرغب
ٍەْ ِۇئبھىذە تۈزگەْ، ِۇئبھىذىگە ھېچمبٔذاق خىالپٍىك ِۇغرىىالر ئىچىذىىي ضىٍەر ثى

لىٍّىغبْ، ضىٍەرگە لبرغي ھېچمبٔذاق ئبدەِگە ٍبردەَ ثەرِىگۀٍەرگە وەٌطەن، ئۇالر ثىٍەْ 
هللا تۈزگەْ ثۇ ِۇئبھىذىگە ئۇٔىڭ ۋالتي توغمبٔغب لەدەر رىئبٍە لىٍىڭالر، غۈثھىطىسوي، 

 .( 4 – 1« )  تەلۋادارالرٔي دوضت تۇتىذۇ
َٕىڭ، ئىالھي وبالِٕي پۈتۈٍٔەً رەت لىٍىع ثىٍۀال لبٌّبً، ئۇٔىڭغب لبرغي جەڭ ئېالْ ۋەھى

لىٍغبٔالرغب لبراتمبْ ثۇ ئوٌتېّبتۇِىذا، ھەِّىٕي ثىر تبٍبلتب ھەٍذىّىگۀٍىىي، ئېٕىك ثىر ئۇضٍۇثتب 
ٕىڭ ئبٍەتتە ٔبھبٍىتي روغەْ ثبٍبْ لىٍغبْ ثوٌۇپ، ثۇ وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ. ئبٍەت – 4

ئۇٔتۇِبڭالروي، ئبٌالھ ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىك ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍغبٔالرٔي / » ئبخىرىذىىي 
جۈٍِىطي، دىٕي، ئىجتىّبئىٌ ۋە ضىَبضىٌ... ثبرٌىك ِۇخبٌىپالرغب « تەلۋادارالرٔي دوضت تۇتىذۇ 

ٌىػي ٔىڭ ثو«ِەضئۇٌىَەت ئەخاللي » لبرىتب ِۇئبِىٍە لىٍغبٔذا، ئۇالرغب لبراتمبْ پوزىتطىَىذە 
 دىٓ ۋەز ثەرِەوتە.«ھبوىّىَەت ئەخاللي » وېرەوٍىىىٕي تەوىتٍىّەوتە. ثۇ ئبضبضىٌ پرىٕطىپ، 

ئبٍەت، غۈثھىطىس لۇرئبٕٔىڭ غىذدەتٍىه ۋە  – 5ٍۇلىرىذىىي ئبٍەتٍەردىٓ وېَىٓ وەٌگەْ 
 لبتتىك ئۇضٍۇثي ئەوص ئەتىەْ ئبٍەتٍەردىٓ ثىرىذۇر:

فَاقْػتُػُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدَُتُوُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم  فَِإَذا اْنَسَلَخ اْْلَْشُهُر اْْلُُرـُ 
َو َغُفوٌر َواقْػُعُدوا َْلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإْف تَابُوا َوأَقَاُموا الصَََّّلَة َوَآتَػُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإفَّ اللَّ 

 َرِحيمٌ 
ٔي وېٍىػىُ تۈزۈپ ئۇٔىڭغب خىَبٔەت لىٍغبٔالر ( ) ، ِۇغرىىالرثۇ ِۆھٍەت توغمبٔذا» 

لەٍەردە ئۇچراتطبڭالر، غۇ ٍەردە ئۆٌتۈرۈڭالر، ئەضىرگە ئېٍىڭالر، لورغبڭالر، ئۇالرٔىڭ 
ئۆتىذىغبْ ٍوٌٍىرىٕي وۆزىتىپ تۇرۇڭالر، ئەگەر ئۇالر تەۋثە لىٍطب، ٔبِبز ئولۇضب، زاوبت ثەرضە، 

( ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر، رەھىُ  تەۋثە لىٍغۇچىالرغب هللا )ئۇالرٔي لوٍۇپ ثېرىڭالر، غۈثھىطىسوي، 
 (. 5« )  لىٍغۇچىذۇر

لۇرئبٔذىىي ئەڭ لبتتىك ئۇضٍۇثتب ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثۇ ئبٍەتٕىڭ لبٔذاق ئبخىرالغمبٍٔىمىغب 
(  تەۋثە لىٍغۇچىالرغب هللا )غۈثھىطىسوي، » دىممەت لىٍىڭ! غۇٔذاق، ِۇغۇٔذاق ثىر ئبٍەت 

دەپ ئبخىرالغمبْ. ئىػٍىتىٍگەْ تىً ئىتىجبرى «  ىُ لىٍغۇچىذۇرِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر، رەھ
ثىٍەْ ِۇغۇٔذاق لبتتىك ئۇضٍۇة لوٌالٔغبْ ثىر ئبٍەتٕىڭ ئبخىرىذا، ئبٌالھ ٔىڭ چەوطىس 
ِەغپىرەت لىٍغۇچي، چەوطىس ِەرھەِەت لىٍغۇچي ئىىۀٍىىىٕي ئەضٍىتىٍىپ ئۆتىەْ ئەضّبئي 

ەرٔىڭ دائىرىطىٕي ثەٌگىٍەپ ثېرىػٕي ِەلطەت ھۇضٕب، ئبٍەت ھەلمىذىىي ثبرٌىك غەرھىٍ -
لىٍىذۇ. ئەضّب ثىٍەْ ئبخىرالغمبْ ثبرٌىك ئبٍەت ۋە ثۆٌەوٍەرِۇ ثۇ ِەلطەتىە ئىگە. چۈٔىي 
وبئىٕبتٕىڭ ضىرى ئىٕطبٔذا، ئىٕطبٕٔىڭ ضىرى لۇرئبٔذا، لۇرئبٕٔىڭ ضىرى ئەضّبدا، ئەضّبٔىڭ 

ٔىڭ زاتىذا ِۇجەضطەٍِۀگەْ. لۇرئبٕٔىڭ  ضىرى ئبٌالھ ٌەثسىذە، ئبٌالھ ٌەثسىٕىڭ ضىرى ئبٌالھ
ضىرى ئەضّبدا ثوٌغبٍٔىمىغب لبرىغبٔذا، ئبٍەتٍەرٔىڭ ئبخىرىذىىي ئەضّب، ئۇ ئبٍەتٕىڭ 
ِۀىطىٕىڭ ضىرىٕي ئۆزىگە ِۇجەضطەٍِەغتۈرگۀذۇر. لۇرئبٔذىىي تىً ئۇضٍۇثي ئەڭ لبتتىك 

ىُ ئىطّي ثىٍەْ ئبخىرالغمبْ ثوٌغبْ ئبٍەت ھېطبثالٔغبْ ثىر ئبٍەت، ئبٌالھ ٔىڭ غەفۇر ۋە رەھ
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ثۇ لۇرئبْ ثىٍەْ ئەِەي لىٍىػٕي ھبٍبت غبٍىطي » ثوٌطب، ثۇ ئبرلىٍىك ِۇئّىٓ ِۇھبتبثمب: 
لىٍغبْ ئي ِۇئّىٓ! ثۇ ئبٍەتٍەرٔي چۈغۈٔۈظ ۋە تەدثىمالظ جەھەتتە ِۇٔذاق ئىىىي ٔولتىٕي 

ۇزوورٌۇلالر، ٍبِبْ ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍّب: ئەپۇ ۋە ِەرھەِەت! ئۇٔۇتّب، ئۆزىگە ئەڭ چوڭ ت
گۇِبٔالر، ۋاپبضىسٌىمالر، ٔبغۈوۈرٌۈوٍەر لىٍىٕغبْ ئبٌالھ ٔىڭ ِەرھەِىتي " ھەر ٔەرضىٕي ۋە ھەر 
وىػىٕي " ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ. ضۀّۇ لۇرئبْ ئەخاللي ثىٍەْ ئەخاللالْ ۋە ثۇ چەوطىس ئەپۇ ۋە 

ئىطّىذىٓ ضبڭب  ِەرھەِەتتىٓ ضۀّۇ ئۆزەڭگە چۈغىەْ ٔېطىۋىٕي ئبي! غەپۇر ۋە رەھىُ
لبٔچىٍىه ٔېطىۋە چۈغىۀٍىىي، لوٌۇڭغب پۇرضەت وەٌگۀذە دۈغّۀٍىرىڭگە لبٔذاق ِۇئبِىٍە 

 دېّەوتە.« لىٍىذىغبٍٔىمىڭ ثىٍەْ ِەٌۇَ ثوٌىذۇ! 
ئبٍەتتىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئبٍەت، ٍۇلىرىذىىي ثبٍبٔالرٔي توغرىالٍذىغبْ  – 5دېّىطىّۇ 

 ِبھىَەتتە:  

ـَ اللَِّو ُّتَّ أَبِْلْغُو َمْأَمَنُو َذِلَك بِأَنػَُّهْم َوِإْف َأَحٌد ِمَن الْ  ُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَؾ فََأِجْرُه َحَّتَّ َيْسَمَع َكََّل
 قَػْوـٌ ََل يَػْعَلُموفَ 

ئۇٔىڭغب ثبغپبٔبھ ثوٌغىٓ.  ئەگەر ِۇغرىىالردىٓ ثىرەر وىػي ضۀذىٓ ئبِبٍٔىك تىٍىطە،» 
( ئبِبْ  جېٕي، ِېٍي ئۇٔي ) ئبٔذىٓ لېٍىػي ِۇِىىٓ.غب لۇالق ضېٍىپ ٔىڭ وبالِىهللا ئۇ  ثەٌىىُ

ئۇالر  چۈٔىي ،ئۇالرغب ِۇغۇٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍغىٓ !تبپىذىغبْ جبٍغب ٍەتىۈزۈپ لوٍغىٓ
 (. 6« )  ( ئۇلّبٍذىغبْ لەۋِذۇر  ئىطالَ دىٕىٕىڭ ھەلىمىتىٕي )

ت ئەخاللي ِەضئۇٌىَە» ھبوىّىَەت ثىٍەْ ئېّتىھبْ لىٍىٕغبْ ِەدىٕە ئىطالَ جبِبئىتي، 
غب تبٍبٔغبْ ثىر ھبوىّىَەت ئەخاللي غەوىٍٍۀذۈرۈغي وېرەن ئىذى. تەۋثە «) تەلۋا ( 

ضۈرىطىٕىڭ ثىرىٕچي ثۆٌىىي ثۇ ھەلىمەتٕىڭ ئۆرٔەوٍىرى ثىٍەْ توٌۇپ تبغّبلتب. ھەتتب، ثۇٔي 
 –رىئبي ھبٍبتتب غەوىٍٍۀذۈرۈظ ئۈچۈْ، ئىطالَ جبِبئىتىٕي لەتئىٍَىه ثىٍەْ ئۆزىٕي پبت 

ت تەوػۈرۈپ تۇرۇغمب ثۇٍرىَذۇ.  ضۈرە، ئىطالَ جبِبئىتىگە ثىخەتەرٌىه ِەضىٍىطىٕي، پب
ئبداٌەت ۋە ئەخاللي پرىٕطىپ ئبضبضىذا ھەي لىٍىػٕي تەۋضىَە لىٍىذۇ. وېٍىػىٍّەرگە رىئبٍە 
لىٍىع، ھەتتب ئۇرۇظ ئبضتىذىّۇ ئەھذىٕبِىٍەرگە رىئبٍە لىٍىع ثۇ پرىٕطىپالرٔىڭ ئەڭ ئبٌذىذا 

» (. ثۇ ثۆٌەوتە ئۈٔتىٕطىس ئبلمبْ دەرٍبغب ئوخػبٍذىغبْ ھبٍبتٕىڭ ثىر  16 – 8وېٍىذۇ ) 
ئىىۀٍىىي ھەلىمىتي ئبٔب تېّب لىٍىٕغبْ. دوضتّۇ، دۈغّۀّۇ ئېّتىھبٔذۇر. « ئېّتىھبْ 

ھبوىّىَەتّۇ ئېّتىھبٔذۇر، ِۇخبٌىپەتّۇ ھەَ غۇٔذاق. ِۇھىُ ثوٌغبْ ٔەرضە، پەلەت دوضتٍۇق 
لبٌّبً، دۈغّەْ ثىٍەْ لىٍىٕغبْ ضىٕبلتىّٕۇ غەٌجىٍىه ئۆتۈظ ۋە ٔەپطىٕىڭ ئېّتىھبٔذىٕال ئۆتۈپ 

وەٍٕىگە وىرىپ ھەرىىەت لىٍّبضٍىك؛ پەلەت ِۇخبٌىپەت ثىٍۀال ئەِەش، ھبوىّىَەت / وۈچ 
ثېرىپ ضىٕبٌغبْ ۋالىتتىّۇ، ثۇ ئېّتىھبٔذىٓ غەٌىجىٍىه ئۆتۈظ؛ ٍولٍۇلمب ضەثىر لىٍغبٔذەن، 

 ، ئۇٔىڭغب ٍېڭىٍىپ لبٌّبضٍىمتۇر.ِوٌچىٍىممىّۇ ضەثىر لىٍىپ
ئبٍىتي ئىجتىّبئىٌ ِىسإٔي ثەرپب لىٍىذۇ ۋە ئىجتىّبئىٌ جەِىئىَەتٕي  37ضۈرىٕىڭ ئبٌذىٕمي 

تەغىىً لىٍىذىغبْ پەرلٍىك ئېتىمبدتىىي وىػىٍەرگە، ئىطالَ جبِبئىتىٕىڭ ِەۋجۇت ثوٌۇظ 
 ەلىمىتىٕي ثىٍذۈرىذۇ.ضەۋەثي ثوٌغبْ ئبضبضٍىك پرىٕطىپالردا ٍوي لوٍۇٌّبٍذىغبٍٔىمي ھ

« ئبٌالھ لب غېرىه لوغمبٔالرٔىڭ ئىػي ئەِەش ٔىڭ ِەضجىذٌىرىٕي ئبۋات لىٍىػي هللا » 
ئبٍەت، پەلەت ئۆز دەۋرىٕىڭ لىڭغىر چۈغۀچىطىگىال ئەِەش، وۈٔىّىسدىىي  – 17دېگەْ 
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لىٍّبلتب. ٍۀي غېرىه ِەۋجۇت ثوٌغبْ ھەر ٍەردە ئىجبدەت  خىتبةلىڭغىر چۈغۀچىٍەرگىّۇ 
 وٌّبٍذىغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىّٕبلتب. ث

تولبٍٍىمالر ثىٍەْ توٌۇپ تبغمبْ.  –ھبٍبت تۈپتۈز ٍوٌذا داۋاَ لىٍّبٍذۇ، ثۇ ٍوي ئەگىرى 
ِۇئّىٕٕىڭ ئىّبٔي دائىُ ئېّتىھبْ لىٍىٕىپ تۇرۇٌىذۇ. ھەزرىتي ئبدەِگە ئوخػبظ ئىجٍىص 

ئوخػبظ ئوت ثىٍەْ،  ثىٍەْ، ھەزرىتي ٔۇھمب ئوخػبظ تۇپبْ ثىٍەْ، ھەزرىتي ئىجراھىّغب
ھەزرىتي ئىطّبئىٍغب ئوخػبظ جبْ ثىٍەْ، ھەزرىتي ٍبلۇپمب ئوخػبظ پەرزۀت ئوتي ثىٍەْ، 
ھەزرىتي ٍۈضۈپىە ئوخػبظ ئبٍبي ثىٍەْ، ھەزرىتي ئبضَەگە ئوخػبظ ئېرى ثىٍەْ، ھەزرىتي 
ِۇضبغب ئوخػبظ ھبوىّىَەت ثىٍەْ، ھەزرىتي داۋۇدلب ئوخػبظ ضەٌتۀەت ثىٍەْ، ھەزرىتي 
ٍەھَبغب ئوخػبظ لۇرثبْ ثوٌۇظ ثىٍەْ ضىٕىٍىذۇ. ھەر وىػىٕىڭ ٍبٔغىٕذا لۇتمۇزۇپ چىمىذىغبْ 
ٔەرضىٍىرىٕىڭ تىسىٍّىىي پەرلٍىك ثوٌىذۇ. ِۇھىُ ثوٌغبْ ٔەرضە، ئۆزىڭىسگە خبش ثوٌغبْ 
لۇتمۇزۇغمب تېگىػٍىه ٔەرضىٍەرٔىڭ تىسىٍّىىىذۇر.  ضىس ئۈچۈْ ٍبٔغىٕذا ئەڭ ثبغتب لۇتمۇزۇپ 

تېگىػٍىه ثوٌغبْ ٔەرضە ٔېّە؟ ئىّبٔىڭىسِۇ، روھىڭىسِۇ، جىطّىڭىسِۇ، ِېٍىڭىس،  چىمىػمب
تۇلمبٍٔىرىڭىسِۇ، لەثىٍىڭىسِۇ، ئۆٍىڭىسِۇ، ئىػىڭىسِۇ؟ ئەضٍىذە  –ئبٍبٌىڭىسِۇ، ئۇرۇق 

دېگەْ « ضىس ئۈچۈْ ئەڭ خەٍىرٌىه ثوٌغبْ ٔەرضە ٔېّە؟ » ٍۇلىرىذىىي ضوئبٌٕىڭ ئبرلىطىغب 
ۀذىىي ئبٍەت ثۇ ضوئبي لبٔذاق لىٍطبق توغرا جبۋاپ ضوئبي ٍبتّبلتب. تۆۋ

 ثېرەٌەٍذىغبٍٔىمىّىسٔي وۆرضەتّەوتە:  

ارٌَة ُقْل ِإْف َكاَف َآبَاؤُُكْم َوأَبْػَناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشْيَُتُكْم َوأَْمَواٌؿ اقْػتَػَرفْػُتُموَىا َوُِتَ 
َضْونَػَها َأَحبَّ ِإلَْيُكْم ِمَن اللَِّو َوَرُسولِِو َوِجَهاٍد ٓت َسِبيِلِو فَػتَػرَبَُّصوا ََّتَْشْوَف َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تَػرْ 

 َحَّتَّ يَْأِتَ اللَُّو بَِأْمرِِه َواللَُّو ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقنيَ 
 ،ر، لېرىٕذىػىڭالر، خوتۇٍٔىرىڭالرئەگەر ضىٍەرٔىڭ ئبتبڭالر، ئوغۇٌٍىرىڭال »ئېَتمىٕىي، 

(، تبپمبْ پۇي ـ ِبٌٍىرىڭالر، ئبلّبً  ھەِذە ئۇالردىٓ ثبغمىالر ئۇرۇق ـ تۇغمبٍٔىرىڭالر )
ٔىڭ هللا تىٓ، هللا لېٍىػىذىٓ لورلمبْ تىجبرىتىڭالر، ٍبخػي وۆرۈدىغبْ ئۆٍٍىرىڭالر ضىٍەر ئۈچۈْ 

ن ضۆٍۈٍِۈ / ثبرٌىك تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػتىّٕۇ ٔىڭ ٍوٌىذا جىھبد لىٍىػتىّٕۇهللا ىذىٓ ۋە رەضۇٌ
(، ئۇ ھبٌذا  ٍبردەَ ثەرِىطەڭالر رەضۇٌىغبٔىڭ هللا ٍۀي غۇالر ثىٍەْ ثوٌۇپ وېتىپ،  ثوٌطب )

/ ِەضئۇٌىَەتطىسٌىه ثىٍەْ  پبضىك لەۋِٕيهللا وەٌگۈچە وۈتۈڭالر،  ٔىڭ ئەِرهللا ضىٍەر تبوي 
 (. 24)  « ھىذاٍەت لىٍّبٍذۇ توغرا ٍوٌغب ثبغٍىّبٍذۇ / ِۇئبِىٍە لىٍغۇچىالرٔي

ٔي ئۆزىٕي تەوػۈرۈپ تۇرۇغمب دەۋەت لىٍغبٔذا، ئۇالرغب ثۀي لۇرئبْ ِۇئّىٍٕەر
ئىطرائىٍٕىڭ ٍەھۇدىٍَىػىع، ئىطەۋىٍەرٔىڭ خىرىطتىَبٍٔىػىع لەدەَ ثبضمۇچٍىرىذىٓ 

ٍەھۇدىٍَەغّەڭالر ۋە » (. ثۇ ِۇضۇٌّبٔالرغب  34 – 30ئۆرٔەوٍەر وۆرضىتىذۇ ) 
ە ضۆزٔىڭ ٍەھۇدىٍَىػىع ۋە ئبگبھالٔذۇرۇغي ئىذى. ثۇ ثۆٌەوت« خىرىطتىَبٔالغّبڭالر! 

( دەپ ِۇئّىٍٕەرگە  34« ) ئي ئىّبْ ئېَتمبٔالر! » خىرىطتىَبٍٔىػىع ئۆرٔەوٍىرىذىٓ وېَىٓ، 
 لبرىتىٍغبٍٔىمي ثۇٔىڭ دەٌىٍي. 

ئىمتىطبدىٌ ِەضئۇٌىَەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثۆٌەوتە، ئۆزىٕي جبِبئەتٕىڭ ثىخەتەرٌىه 
الرغب ئەخاللي ِەضئۇٌىَىتي، ثبغمۇرغۇچىالرغب وىرىّٕىڭ ۋەزىپىطىذىٓ خبٌىٌ تۇتّبلچي ثوٌغبْ ثبٍ
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، 35 – 34تەلطىٍّىٕىػىذە ئبداٌەتٕي ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍّبضٍىك ِەضئۇٌىَىتي ئەضىەرتىٍىذۇ ) 
60  .) 

ئىطالَ جبِبئىتىٕىڭ ئەزاٌىرى، جېٕي ۋە ِېٍي ثەدىٍىگە ئەلىذىطىٕي ھىّبٍە لىٍىػتب 
لىٍغۇچىالر، لبتتىك ثىر تىً ئۇضٍۇثي ثىٍەْ تۀمىتٍىٕىذۇ.  ثوغبڭٍىك لىالٌّبٍذۇ. ضۈرىذە ثۇٔذاق

ثۇالرٔىڭ ئىچىذە ئىىىي ٍۈزٌىّىچىٍىىي ئېٕىك ثوٌغبٔالر، ئىطالَ جبِبئىتي تەرىپىذىٓ وەضىىٓ 
 (. 123 – 38ۋە ئېٕىك ثىر ئىپبدە ثىٍەْ چەتىە لېمىٍىذۇ ) 

ھەلمىذە «  ئۇرۇظ ئەخاللي» تەۋثە ضۈرىطىّۇ خۇددى ئۀفبي ضۈرىطىگە ئوخػبظ 
توختبٌغبْ ضۈرىٍەردىٓ ثىرى ثوٌۇپ، ِۇئّىٍٕەرگە ئبٌالھ ٍوٌىذا ئۇرۇظ لىٍىػٕىڭ ِۇئەٍَەْ 
پىرىٕطىپٍىرى ثبرٌىمىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ئبٌالھ ٍوٌىذىىي ئۇرۇظ ثبغمب ئۇرۇغالرغب ئوخػىّبٍذۇ. 

ىَەتٍەر ئبٌالھ ٔبِي ثىٍەْ ٍوٌغب چىممبٔذا، ثۇ ضەپەرگە ئبتالٔغۇچىالرغب ٍۈوٍۀگەْ ِەضئۇٌ
ثوٌىذۇ. ثۇ ِەضئۇٌىَەتٍەرٔي ئبدا لىٍغۇچىالرغب جۀٕەت ثىٍەْ خوظ ثىػبرەت ثېرىٍىذۇ. ثۇ 
ِەضئۇٌىَەتٕىڭ ئەڭ ئبٌذىذا لوثۇي لىٍىٕغىذەن ثىر ئۆزرە ثوٌّبً تۇرۇپ، ئبٌالھ ٍوٌىذىىي 

ەٌجىذە (. ل 80 – 73جىھبتتىٓ لېچىع وەٌّەوتە. ثۇ ئىىىي ٍۈزٌىّىچىٍەر لىٍىذىغبْ ثىر ئىػتۇر ) 
ثۇ ئىططىمتب ئۇرۇغمب » وېطەي ثوٌغبْ ثەزىٍەر ئبٌالھ ٍوٌىذا جىھبدلب چىمّبلچي ثوٌغبٔالرغب 

دېگۈدەن دەرىجىذە ھبوبۋۇرٌىػىپ وەتىۀىذى. لۇرئبْ ئۇالرغب ِۇٔذاق جبۋاپ « چىمّبڭالر! 
 (. 81« )  جەھۀٕەِٕىڭ ئوتي تېخىّۇ لىسىمتۇر» ثېرىذۇ: 

ىىەتتە ٔبِبٍەْ لىٍىذۇ. ٔىفبق ئېتىمبدتىىي ئىىىي ھەر ئىّبْ ئۆزىٕي ئەِەٌىٌ ھەر
ٍۈزٌىّىچىٍىه ئىٍٍىتىذۇر. ثۇ وېطەٌٕي ئەڭ ٍبخػي غەوىٍذە ٔبِبٍەْ لىٍىذىغبْ ئبِىً ٍۀىال 

ئېٍىپ ثبرغبْ ٔبدىر « روھي ئبٔبٌىسى » ئەِەٌىٌ ھەرىىەتتۇر. ثۇ ضۈرە ٔىفبق ھەلمىذە 
ٔذا تۇتۇۋېٍىػٕىڭ ٍوٌٍىرىٕي وۆرضىتىپ ضۈرىٍەردىٓ ثىرى ثوٌۇپ، ِۇٔبپىمالرٔي ٔەق ِەٍذا

ثېرىع ثىٍەْ ثىرگە، ٔىفبلٕىڭ تەثىئىَتي ھەلمىذە ئۆز دەۋرىذىٓ جبٍٔىك ئۆرٔەوٍەر ثېرىذۇ. ِبٔب 
ثىۋاضتە ھبٌذا رەضۇٌۇٌالھمب لبرىتىٍىذۇ ۋە ئبزارٌىغبْ تۈضتە  خىتبةثۇ ثۆٌەن ئبرىطىذا، 

 تۆۋۀذىىي ئىػٕي لىٍىػتىٓ توضىذۇ:

َلى َأَحٍد ِمنػُْهْم َماَت أََبًدا َوََل تَػُقْم َعَلى قَػِْبِِه ِإنػَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّو َوَرُسولِِو َوَماتُوا َوََل ُتَصلّْ عَ 
 َوُىْم فَاِسُقوفَ 

ضەْ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىٓ ئۆٌگەْ ھېچجىر ئبدەِٕىڭ ٔبِىسىٕي چۈغۈرِىگىٓ، ئۇٔىڭ » 
 ۋە لىٍذى رەضۇٌىغب تۇزوورٌۇقٔىڭ هللا ۋە اهللا چۈٔىي ئۇالر ا .لەثرىطي ئۈضتىذىّۇ تۇرِىغىٓ

 (.  84« )  پبضىك ھبٌىتي ثىٍەْ ئۆٌذى
لۇرئبٔذا وۆپ ئۇچراٍذىغبْ ٍبخػىٕي ٍبِبٔذىٓ ئبٍرىَذىغبْ ضبپ ئەلىً ثەرپب لىٍىع 
ئۇضٍۇثي ثۇ ضۈرىذىّۇ ئورۇْ ئبٌغبْ. ئىىىي ٍۈزٌىّىچىٕي ئىىىي ٍۈزٌىّىچي ثوٌّىغبٔالردىٓ 

 ەردىٓ چىمىرىذىغبْ خېٍي وۆپ ضبۋاق ثبر:ئبٍرىع ئۈچۈْ تۆۋۀذىىي ئبٍەتٍ

لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َوََل َعَلى اْلَمْرَضى َوََل َعَلى الَِّذيَن ََل ٖمَُِدوَف َما يُػْنِفُقوَف َحرٌَج ِإَذا 
َعَلى الَِّذيَن ِإَذا ( َوََل 91َنَصُحوا لِلَِّو َوَرُسولِِو َما َعَلى اْلُمْحِسِننَي ِمْن َسِبيٍل َواللَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم )
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ُلُكْم َعَلْيِو تَػَولَّْوا َوَأْعيُػنُػُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمِع َحزَ  نًا َأَلَّ َما أَتَػْوَؾ لَِتْحِمَلُهْم قُػْلَت ََل َأِجُد َما َأْحِْ
 (92ٖمَُِدوا َما يُػْنِفُقوَف )

 رپ لىٍغۇدەنئىٕفبق لىٍىع ئۈچۈْ ضە(، وېطەٌٍەر،  ٍۀي ٍبغبٔغبْ ثوۋاٍالر ئبجىسالر )
 رەضۇٌىغبٔىڭ هللا لب ۋە اهللا ا / ) جىھبدلب چىمىػمب ( خىراجەت تبپبٌّىغبٔالر تبپبٌّىغبٔالر ٔەرضە

ٍّبٍذۇ، ٍبخػي ئىع لىٍغۇچىالرٔي ئەٍىجٍەغىە ٍوي ئۇالر جبۋاپىبرٌىممب تبرتىضبدىك ثوٌطىال، 
ىٍەرٔىّۇ ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر، ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر. ٍۀە ِۇٔذاق وىػهللا ٍولتۇر، ا

( ضۀذىٓ ئۇالغ ضوراپ وەٌگۀذە،  جىھبدلب چىمىع ئۈچۈْ ئەٍىجٍەغىە ٍوي ٍولتۇروي، ئۇالر )
جىھبدلب  دېذىڭ؟ ئۇالر )«  ِېٕىڭ ضىٍەرٔي تەِىٍٕەٍذىغبْ ئۇالغٍىرىُ ٍوق ( » ئۇالرغب ضەْ )

 ( ضەرپ لىٍىذىغبْ ٔەرضە تبپبٌّىغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ غەِىىٓ، وۆزٌىرىذىٓ ٍبظ چىمىػمب
 (. 92 – 91، ئۇالرغب ئەٍىجٍەظ ٍولتۇر ) تۆوىەْ ھبٌذا لبٍتىػتي

لۇرئبٕٔىڭ ثۇ ِۇئبِىٍىطي ٔبھبٍىتي زىً ۋە ئىٕچىە ثوٌۇپ، پەلەت ٍبخػىٕي ٍبِبٔذىٓ 
ئبٍرىػٕي ئۈگىتىپال لبٌّبضتىٓ، غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە ئىىىي ٍبِبْ ئىچىذىٓ تېخىّۇ ئبز ٔبچبر / 

ىذۇ. ثۇ ثىسگە ھەزرىتي ئۆِەرگە ٔىطجەت لىٍىٕغبْ غۇ ٍبِبْ ثوٌغبٕٔىّۇ ئبٍرىػٕي ئۈگىت
ئەلىٍٍىك ثوٌۇظ ٍبخػىٕي ٍبِبٔذىٓ ئبٍرىع ئەِەش. ثەٌىي ئۇ، » ضۆزٌەرٔي ئەضٍىتىذۇ: 

تۆۋۀذىىي «. ئىىىي ٍبِبْ ئبرىطىذىٓ تېخىّۇ ئبز ٍبِبْ ثوٌغبٕٔي ئبٍرىپ چىمىػتۇر 
بٕٔي ئبٍرىػٕي ئۈگىتىذىغبْ ثىر ئبٍەت، ئىىىي ٍبِبْ ئبرىطىذا تېخىّۇ ئبز زىَبٍٔىك ثوٌغ

 ٔەضىھەت ضۈپىتىذە ئولۇٌىػي وېرەن:

ِليٌم اْْلَْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َونَِفاقًا َوَأْجَدُر َأَلَّ يَػْعَلُموا ُحُدوَد َما أَنْػَزَؿ اللَُّو َعَلى َرُسولِِو َواللَُّو عَ 
 َحِكيمٌ 
چىڭ تۇرىذۇ. تېخىّۇ غب لبرىغبٔذا ( ئىىىي ٍۈزٌىّىچىٍىىتە ) ثبغمىالروۇفرى ۋە  ئەئراثىالر» 

چېگرىطىٕي ثىٍىع ۋە چۈغۈٔۈپ  –ھبٍبت غەوٍىٕىڭ چەن ٔبزىً لىٍغبْ  رەضۇٌىغبهللا ا ) ئۇالر (
ثىٍگۈچىذۇر،  ثۇ ھەلىمەتٕي ٔبھبٍىتي ٍبخػيهللا ا ٍېتىػتە ثبغمىالرغب لبرىغبٔذا ئبرلىذا تۇرىذۇ،

 (. 97« )  ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىذۇر
ِۇئبِىٍىطي « چەت ٍبلىالر / چۆي » ِۇئبِىٍە ثىٍەْ « ەرٌىه / ِەدۀىٌ غەھ» ئبٍەتتە 

« غەھەرٌىه / ِەدۀىٌ » ئەضىىٕىڭ، « چەت ٍبلىالر / چۆي » ضېٍىػتۇرِب لىٍىٕغبْ. ثۇ ئبٍەت 
ٔىڭ «چەت ٍبلىالر / چۆي » ٍبِبٔذىٓ تېخىّۇ ثەتەر ئىىۀٍىىىٕي ثىٍذۈرىذۇ. چۈٔىي 

 ثىٍەْ ثىرگە، لوپبي، لبالق ۋە تەرثىَەضىس وېٍىذۇ. ئەضىىطي ثبتىً ۋە ئبزغۇْ ثوٌۇظ
تبظ دەي » ضۈرە ثۇ ثبٍبٔالردىٓ وېَىٓ ضۆزٔي غۇٔذاق ثىر ٔولتىغب وەٌتۈرىذىىي، ئۇ 

 ٔولتىذۇر:« جبٍىغب لوٍۇٌغبْ 

اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَػَرى اللَُّو َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو َواْلُمْؤِمُنوَف َوَستُػَردُّوَف ِإََّل َعاَلِِ 
 فَػيُػَنبُّْئُكْم ِبَا ُكْنُتْم تَػْعَمُلوفَ 
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هللا ، اهللا ( ئەِەٌٍەرٔي لىٍىڭالر، لىٍغبْ ئەِەٌىڭالرٔي ا خبٌىغبْ ) »( ئېَتمىٕىي،  ئۇالرغب )
(  ٔەرضىٍەرٔي ٍوغۇرۇْ ۋە ئبغىبرا ) . ٔىھبٍىتىذەّىٍٕەر وۆرۈپ تۇرىذۇۇئي ۋە ِرەضۇٌٔىڭ 

 « لىٍّىػىڭالرٔي ضىٍەرگە خەۋەر لىٍىذۇهللا ڭ دەرگبھىغب لبٍتۇرۇٌىطىٍەر، ا( ٔى هللا ثىٍگۈچي )
 (105 .) 

ٍبِبْ / زىَبْ ئىچىذىٓ ئەڭ ئبز ٍبِبْ / زىَبٕٔي تبٌالپ  پەلەت ئىىىي ضۈرىذە
ئبٍرىػٕىال ئۈگىتىذىغبْ ئبٍەتٍەر ئورۇْ ئېٍىپال لبٌّبضتىٓ، ٍۀە ئىىىي ٍبخػي ئىچىذىٓ 

بٍرىَذىغبٍٔىمىّىسٔي ئۈگىتىذىغبْ ئبٍەتٍەرِۇ ٍەر ئبٌىذۇ. ئىىىي تېخىّۇ ٍبخػىطىٕي لبٔذاق ئ
ٍبخػي ئبرىطىذا تېخىّۇ ٍبخػي ثوٌغىٕي دائىُ ئبوتىپ ثوٌغبْ ٍبخػىذۇر. پبضطىپ ٍبخػي 
دائىُ ئبوتىپ ٍبخػىذىٓ وېَىٓ تۇرىذۇ. ثۇٔىڭ تەثىئىٌ ٔەتىجىطي ضۈپىتىذە ئەڭ چوڭ 

 ۆۋۀذىىي ئبٍەت ثۇ ھەلىمەتٕي ثبٍبْ لىٍّبلتب:ِۇوبپبتّۇ ئبوتىپ ٍبخػىالرغب ثېرٌّەوتە. ت

لَِّو ِإفَّ اللََّو اْشتَػَرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْػُفَسُهْم َوأَْمَواَْلُْم بَِأفَّ َْلُُم اْْلَنََّة يُػَقاتُِلوَف ِٓت َسِبيِل ال
ي ّمِْ ِل َواْلُقْرَآِف َوَمْن أَْوَْت بَِعْهِدِه ِمَن اللَِّو فَػيَػْقتُػُلوَف َويُػْقتَػُلوَف َوْعًدا َعَلْيِو َحقِّا ٓت التػَّْورَاِة َواْْلِ

( التَّائُِبوَف اْلَعاِبُدوَف 111فَاْسَتْبِشُروا بِبَػْيِعُكُم الَِّذي بَايَػْعُتْم بِِو َوَذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )
ُروِؼ َوالنَّاُىوَف َعِن اْلُمْنَكِر اْْلَاِمُدوَف السَّاِئُحوَف الرَّاِكُعوَف السَّاِجُدوَف اْْلَِمُروَف بِاْلَمعْ 

 (112َواْْلَاِفُظوَف ِْلُُدوِد اللَِّو َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِننَي )
  هللا، ّىٍٕەردىٓۇئٍِوٌىذا جەڭ لىٍغبْ، ئۆٌتۈرگەْ ۋە ئۆٌتۈرۈٌگەْ  هللاغۈثھىطىسوي، » 

راتتب، تەۋ ٔىڭهللا  ثۇئۇالرٔىڭ جبٍٔىرىٕي، ِبٌٍىرىٕي ئۇالرغب جۀٕەتٕي ثېرىپ ضېتىۋاٌذى. 
تىّٕۇ ثەن ۋاپب لىٍغۇچي وىُ ثبر؟ هللا ۋەدىطىذۇر، ۋەدىطىگە  ثەرگەْئىٕجىٍذا ۋە لۇرئبٔذا 

 ثۇ زور ِۇۋەپپەلىَەتتۇر. ِبٔب لىٍغبْ ثۇ ضوداڭالردىٓ خۇغبي ثوٌۇڭالر،  ئۇٔذالتب
تەۋثە لب ٍۈزٌىٕىپ  هللاثۇ، لبچبْ ثىر گۇٔبھ ئۆتىۈزۈپ لبٌطب، دەرھبي پۈتۈْ ۋۇجۇدى ثىٍەْ 

ئۇٔىڭ ( ھەِذۇضبٔب ئېَتمۇچىالر،  لبهللا  ، )ٔىڭئىجبدەت لىٍغۇچىالر لىال هللاپەلەت ، ٔىڭرلىٍغۇچىال
ئبٌذىذىال  هللاپەلەت ، ٔىڭروزا تۇتمۇچىالررازىٍىمىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍغبٔالرٔىڭ، 

ئىػالرغب ۋە توغرا ثوٌغبْ ، ٍبخػي ٔىڭضەجذە لىٍغۇچىالرپەلەت ئۇٔىڭ ھوزۇىذىال  ئىگىٍىپ،
ٔىڭ ثەٌگىٍىّىٍىرىگە رىئبٍە لىٍغۇچىالر هللا ، ٔىڭلىٍىپ، ٍبِبْ ئىػالردىٓ توضمۇچىالر دەۋەت

ٔىڭ ٔىڭ ثېىىتىەْ پەرزٌىرىٕي ئبدا لىٍىپ، ٔەھَي لىٍغبْ ئىػٍىرىذىٓ ٍبٔغۇچىالر (هللا ٍۀي  )
 (. 112 – 111« )  گىٍٓەتىۈزّىٍٕەرگە ۇئِثۇ خوغخەۋەرٔي ؛ ِۇۋەپپەلىَەتىذۇر
ضبدىمالر ثىٍەْ » تىذىىي ثىر جۈٍِە وىػىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىذۇ: ئبٍى – 119ثۇ ضۈرىٕىڭ 
غەوٍىذىّۇ وېٍىػي ِۇِىىٓ ئىذى. « ضبدىمالردىٓ ثوٌۇڭالر! » ثۇ جۈٍِە « ثىٍٍە ثوٌۇڭالر! 

غەوٍىذىّۇ وېٍىػي ِۇِىىٓ ئىذى. ٌېىىٓ ئۇٔذاق غەوىٍذە « ضبدىك ثوٌۇڭالر! » ھەتتب 
غەوٍىذە وەٌگەْ. ثۇ ئىالھىٌ ئەِىر ثىسگە « الر! ضبدىمالر ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌۇڭ» ئەِەش، 

ئەضٍىتىذىغبْ ٔۇرغۇْ ٔەرضىٍەرٔىڭ ثېػىذا ضبدالەت وېٍىذۇ. ضبدىك ثوٌۇظ، ضبدالەتٕي 
ضبلالپ لېٍىػتىٓ ئوڭبً. ضبدالەتٕي ضبلالپ لېٍىع ضبدىك ثوٌۇغتىٓ لېَىٓ. ثۇ لېَٕچىٍىمٕي 

ضبدىمالرٔىڭ ئىچىذە ثوٌغبٔذا ضبدالەتٕي  ٍېڭىػٕىڭ ٍوٌي ضبدىمالر ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌۇغتۇر. وىػي
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ضبلالپ لبٌغىٍي ثوٌىذۇ. ئۆز ئبٌذىغب ٍبٌغۇز ثوٌغبْ ۋالتىڭىسدا ضۇٔىذىغبْ ضبدالەت تېرىىىڭىس، 
ثبغمىالر ثىٍەْ ثىرگە ثوٌغبٔذا تېخىّۇ وۈچٍۈن ثوٌىذۇ. ضبدىمىتىڭىسگە لبرىتىٍغبْ ثۇزغۇٔچىٍىك 

ىس ٍبٌغۇز لبرغي تۇراٌّبضٍىمىڭىس ِۇِىىٓ. ئەِّب خبراوتېردىىي ھەر خىً ۋەضۋەضىٍەرگە ئۆزىڭ
 ضبدىمالر ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌغبٔذا، ئۇٔىڭغب لبرغي پۇت تىرەپ تۇراالٍطىس.

لۇرئبْ ِۇئّىٕٕىڭ ئىّبٔىٕي ئبغۇرىذۇ، ثۇٔىڭذا لىٍچىٍىه غۈثھە ٍوق. ٌېىىٓ ئېٕىك ثوٌغبْ 
ىۀٍەرٔىڭ وېطىٍىٕي تېخىّۇ ٍۀە ثىر ٔەرضە ثبروي، ئۇ ثوٌطىّۇ لەٌجىٕي وېطەٌٍىه لبپالپ وەت

» وۈچەٍتىذۇ. ثۇ لۇرئبٕٔىڭ ِۆجىسىۋى خۇضۇضىَەتٍىرىذىٓ ثىرى. ثۇ ئبالھىذىٍىىٕي لۇرئبْ 
دەپ ئبتبٍذۇ. لوغّبق ۋە زىتٍىك پەلەت ٍبرىتىٍغبْ غەٍئىٍەردىال ئەِەش، « ِەضبٔي 

ۇ. لېٕي ثۇ لۇرئبٕٔىڭ ِۇھبتبثىٕىڭ ِەٍذأىغب ِبش ھبٌذا ئۆز تەضىر وۈچىٕي ٔبِبٍەْ لىٍىذ
 ئبٍەتٕي ئولۇپ ثبلبٍٍي:

ُهْم َمْن يَػُقوُؿ أَيُُّكْم زَاَدْتُو َىِذِه ِإٙمَانًا فََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا فَػَزا َدتْػُهْم َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َفِمنػْ
تْػُهْم رِْجًسا ِإََّل رِْجِسِهْم ( َوأَمَّا الَِّذيَن ِٓت قُػُلوِِّبِْم َمَرٌض فَػَزادَ 124ِإٙمَانًا َوُىْم َيْسَتْبِشُروَف )

 (125َوَماُتوا َوُىْم َكاِفُروَف )
( پبرچە ٍۀي  ثۇ ) »ٔىڭ ئبرىطىذا: ٔبزىً لىٍىٕطب، ئۇالر پبرچەثىرەر (  لۇرئبٔذىٓ )

ّىٍٕەرگە وېٍىذىغبْ ثوٌطبق، ثۇ ۇئِ .دەٍذىغبٔالر ثبر« ؟ لبٍطىڭالرٔىڭ ئىّبٔىٕي وۈچەٍتتي
( خۇغبي  ضۈرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇغىذىٓ ّبٔىٕي وۈچەٍتتي، ئۇالر )( ئۇالرٔىڭ ئىپبرچە ٍۀي  )

 . ثىرىگە ٍەتىۈزىذۇ –، ثۇ خوغخەۋەرٔي ثىر ثوٌىذۇ
( ئۇالرٔىڭ پبرچە  ( غب وېٍىذىغبْ ثوٌطبق، ثۇ ) ٍۀي ِۇٔبپىمالر دىٍٍىرىذا وېطەي ثبرالر )

(، ىػىذۇ تېخىّۇ گۇِراھٍ ،ەٍذۇٍٍۀي ئۇالر ِۇٔبپىمٍىمتب تېخىّۇ ئەزۋەٍ ) ىذۇوۇفرىغب وۇفرى لوغ
 (. 125 – 124ىذۇ ) وبپىر پېتي ئۆٌگېٍىغىچە پبتمبْ وۇپۇر پبتمىمىذا ئۇالر 

ثىر ئىىۀٍىىي، ثبلىٌ، ھەر ٔەرضىٕي وۆرۈپ تۇرغۇچي، ٍىگبٔە » ضۈرىذىىي ئبٌالھ ٔىڭ 
دەپ « ٔىجبدوبر، ِەغپىرىتي چەوطىس، ئەڭ لۇدرەتٍىه، تەۋثىٍەرٔي دائىُ لوثۇي لىٍغۇچي 

ۇغتۇرغبْ جۈٍِىٍەر، پەلەت ئىٕطبٕٔىڭ ئبٌالھ لب ِۇھتبج ئىىۀٍىىىٕي ئىپبدىٍەپال تؤ
لبٌّبضتىٓ، ٍۀە ئىٕطبٕٔىڭ ثۀذىٍىه غەرىپىگە ئىگە ثىر ِۆتىۋەر ِەۋجۇدىَەت ضۈپىتىذە ھۆر 

ٌىه، تبرىخ، «ِەْ » ۋە ئەروىٓ ئىىۀٍىىىٕىّۇ ۋاضتىٍىك غەوىٍذە ئىّب لىٍىذۇ. ثۇ، ئىٕطبٕٔىڭ 
ئبدەت ... لبتبرٌىك ئىچىي ۋە تبغمي  –ِۈٌه، ئۆرپ  –برەْ، لەثىٍە، ِبي ٍ –دوضت 

ثېطىّالردىٓ لۇتۇٌۇظ ٍوٌىٕي ئېچىپ ثېرىذىغبْ ثىر ھۆرٌۈن ٍوٌىذۇر. وىػي ثۇ ھۆرٌۈن ۋە 
ِۀطەپ ۋەٍبوي ثبغمب ئۇضٍۇة ثىٍەْ  –پۈچەن، ئەِەي  –خبتىرجەٍِىه تۇٍغۇضىٕي وۈچ، پۇي 

ئىتبئەت ئەھذىطي ضبٍىطىذە لوٌغب وەٌتۈرىذۇ. ئەھذە تۈزگۈچي ئەِەش، ئبٌالھ ثىٍەْ لىٍغبْ 
تەرەپٍەردىٓ ثىرضي ئبٌالھ ثوٌغبْ ثىر وېٍىػىُ، ئىٕطبْ ئۈچۈْ ھەرگىسِۇ ۋازوەچىىٍي 

 ثوٌّبٍذىغبْ ثىر غەرەپ، ھۆرٌۈن ۋە خبتىرجەٍِىه وبپبٌىتىذۇر.
بٌەٍِەرگە رەھّەتٕىڭ ضۈرە، ۋەھىٌ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثۆٌەوتىٓ وېَىٓ، ئبٌالھ رەضۇٌىٕي ئ

تەجەٌٍىطي لىٍغبْ، چەوطىس غەپمەت ۋە ِەرھەِەتٕىڭ ئىپبدىطي ِبھىَىتىذىىي ئىىىي 
 ئبٍەت ثىٍەْ ئبخىرالغمبْ: 
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َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن أَنْػُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌؼ 
ْف تَػَولَّْوا فَػُقْل َحْسِبَ اللَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو َعَلْيِو تَػوَكَّْلُت َوُىَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ( فَإِ 128َرِحيٌم )

(129) 
وەٌذى. ضىٍەرٔىڭ  ثىر ئەٌچيڭالردىٓ ىچى( غۈثھىطىسوي، ضىٍەرگە ئۆز ئ ئي ئىٕطبٔالر! )

( ھېرىطتۇر،  ھىذاٍەت تېپىػىڭالرغب ) وۈٌپەت چېىىػىڭالر ئۇٔىڭغب ئېغىر تۇٍۇٌىذۇ؛ ئۇ ضىٍەرٔىڭ
 ّىٍٕەرگە ئبِرالتۇر، ٔبھبٍىتي وۆٍۈِچبٔذۇر. ۇئِ

( ٍۈز ئۆرۈضە، ضەْ:  ضبڭب ئىّبْ ئېَتىػتىٓ )ٍۀە ئۇالر ِبٔب ثۇ ھەلىمەتٕي وۆرۈپ تۇرۇپ، 
لىٍذىُ  ئىػۀچئۇٔىڭغب ھەر دائىُ لىٍىذۇ، ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر،  وۇپبٍەِبڭب هللا  »
تىٓ ثبغمب ھېچ ئەھەدىذىٓ ئۈِىذ وۈتّەٍّەْ ۋە ھېچ هللا لب ٍۆٌۀذىُ، هللا ٍۀي  )

 (. 129 – 128) دېگىٓ «  ىذۇررەثج(، ئۇ ثۈٍۈن ئەرغٕىڭ  ئەھەدىذىّٕۇ لورلّبٍّەْ


